
Ogłoszenie nr 500202520-N-2018 z dnia 24-08-2018 r.

Gmina Lwówek Śląski: Budowa toru rowerowego typu pumptrack wraz z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 581986-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500164499-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lwówek Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 53064300000, ul. al. Wojska Polskiego 
, 59600   Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail
urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista
/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa toru rowerowego typu pumptrack wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w
Lwówku Śląskim

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IN.271.26.3.2018.PUMP
II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch
torów rowerowych typu Pumptrack przeznaczonych dla dzieci i początkujących (MINI
PUMP,EASY PUMP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą jak utwardzony plac do rekreacji i
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wypoczynku z obiektami małej architektury, zlokalizowany w Lwówku Śląskim, przy ul.
Oświęcimskiej, działka nr 473/1 w oparciu o dokumentację projektową. Zamówienie obejmuje
również budowę instalacji sanitarnej – kanalizacja deszczowa. Podstawowy zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje: 1. Budowę dwóch asfaltowych torów rowerowych – PUMPTRACK
składających się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej
kolejności, by możliwe było rozpędzenie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania.
Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę po której można jeździć w obu
kierunkach. 2. Utwardzony plac i dojście z kostki betonowej. 3.Elementy małej architektury:
kosz na śmieci, ławki, stojak na rowery, tablica informacyjna. 4.Urządzenie nowej szaty
roślinnej. 5. Budowę kanalizacji deszczowej w zakresie zagospodarowania wód opadowych i
roztopowych z terenu inwestycji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1. Tor rowerowy pumptrack dla najmłodszych dzieci: MINI PUMP o następujących
parametrach: - powierzchnia toru (po obrysie skarp): 160,00 m2 - powierzchnia asfaltowa w
rzucie: 53,00 m2 - długość toru w rzucie: 37 m - szerokość warstwy jezdnej toru: min. 150 cm -
wysokość zakrętów (band): nasyp/asfalt: 80/50 cm - grubość warstwy asfaltu: 5-7 cm 2. Tor
rowerowy pumptrack dla początkujących: EASY PUMP - powierzchnia toru (po obrysie skarp):
716,00 m2 - powierzchnia asfaltowa w rzucie: 325,00 m2 - długość toru w rzucie: 169,00 m -
szerokość warstwy jezdnej toru: min. 170 cm - wysokość zakrętów (band): nasyp/asfalt: 125/90
cm - grubość warstwy asfaltu: 5-7 cm 3. Plac i dojście o powierzchni 76,00 m2 o nawierzchni z
kostki betonowej wibroprasowanej, niefazowanej o grubości min. 6 cm. W kolorze szarym.
Warstwy pod warstwą wierzchnią z kostki: - kruszywo łamane fr. 2/8mm, gr. 3-4cm, -
podbudowa gr. Min. 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5
mm, - grunt rodzimy – wyrównany, stabilizowany mechanicznie. Nawierzchnia ograniczona
obrzeżem chodnikowym 6x20 cm na ławie betonowej C12/15 – szerokości 20 cm. Spadek
poprzeczny 1-2%. 4. Elementy małej architektury: a) kosz na śmieci stalowo-drewniany: - Stal
ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny. - Kosz na worek na śmieci z obejmą z
pręta. - Elementy drewniane standardowe – świerkowe w kolorze jasnym z palety producenta,
malowane trzykrotnie metodą ciśnieniową. - Fundament betonowy głębokości 50 cm. b) 2 sztuki
ławek stalowo-drewnianych: - Stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny. -
Elementy drewniane standardowe – świerkowe w kolorze jasnym z palety producenta,
malowane trzykrotnie metodą ciśnieniową. - Fundament betonowy głębokości 50 cm. c) stojak
na rowery typu trzepak: - Konstrukcja metalowa o przekroju kwadratowym (wymiary min.
50x50mm). - Wymiary około: dł. 180-200 cm, wys. 110-115 cm (nad ziemią). - Całość
ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny. d) tablica informacyjna: - Wykonana z
Dibondu w metalowej ramie o przekroju kwadratowym (wymiary min. 50x50mm). - Wymiary
około: szer. 90(92) cm, wys. 200 cm (nad ziemią). - Całość ocynkowana i malowana proszkowo
na kolor czarny. 5. Zieleń: - Trawa na podłożu (humus), - Trawa na skarpach torów rowerowych
(rolka) Zieleń rozmieścić według rysunku planu zagospodarowania wg dokumentacji
projektowej. 6. Kanalizacja deszczowa – odwodnienie terenu inwestycji: - Odprowadzenie wód
deszczowych z powierzchni torów poprzez zastosowanie szeregu punktów zbiorczych
połączonych z istniejącą kanalizacją deszczową. - Wbudowanie studni rewizyjnych dn1000bet –
3 szt., - Wbudowanie wpustów deszczowych z osadnikiem dn425 – 8 szt., - Wbudowanie
rurociągu 200x5,9PVC, SN8, SDR34 oraz 160x4,7PVC, SN8, SDR34. Szczegółowy zakres
robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, która stanowi Integralną część
opisu przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8
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Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45112710-5, 45231300-8, 45232411-6, 45232130-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 374700.86
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Park-M Poland Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piaski 12
Kod pocztowy: 33-340
Miejscowość: Stary Sącz
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 460882.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 460882.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 460882.06
Waluta: PLN
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IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 53%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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