Ogłoszenie nr 500070211-N-2018 z dnia 30-03-2018 r.

Gmina Charsznica: „Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i
zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola w Miechowie-Charsznicy”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy” i złożone o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 11.2 Odnowa Wsi
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518079-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500040828-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Charsznica, Krajowy numer identyfikacyjny 291010027, ul. ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, państwo Polska,
tel. 41 3836110, e-mail urzad@charsznica.pl, faks 41 3836240.
Adres strony internetowej (url): www.charsznica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola w MiechowieCharsznicy”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.7013.5.1.2018
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 „Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku
przedszkola w Miechowie-Charsznicy” Zadanie 1 Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji w Miechowie-Charsznicy Zakres
działania obejmuje budowę: 2 parkingów dla samochodów os. na 26 oraz 10 miejsc o nawierzchni „zielonej", 4 zjazdów z drogi powiatowej –
ul. Kolejowej, 2 układów (instalacji) odwodnienia placów, budowę/ przebudowę placów, chodników i dojazdów. Projektowane nawierzchnie: z kostki betonowej szarej: gr. 8cm - 2415m2; gr. 6cm - 2100m2; - z kostki betonowej czerwonej: gr. 8cm -1060m2, gr. 6cm - 460m2; parkingi zielone (płyty ażurowe) - 430m2 - obrzeża i krawężniki: 2745m. W ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej przy dworcu
obejmuje: wykonanie obiektów małej architektury (w tym dwie małe altanki), zadaszonej sceny dla gminnych imprez okolicznościowych
(budowa sceny + dostawa i montaż gotowego zadaszenia), urządzenie zieleni oraz wykonanie ogrodzenia i schodów terenowych.
Przewidziano także remont elewacji istniejących budynków gospodarczych, usytuowanych przy ul. Kolejowej 3 oraz w sąsiedztwie budynku
dworca. Planowane do zakupu i montażu elementy małej architektury. Zadanie 2 Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola
w Miechowie-Charsznicy Zakres działania obejmuje zagospodarowanie terenu wokół nowobudowanego przedszkola gminnego. Inwestycja
obejmuje część działki nr ew. 43/23, usytuowanej przy ul. Kolejowej w centrum miejscowości Miechów – Charsznica. Teren usytuowany jest
przy publicznej drodze powiatowej - ul. Kolejowej, Ogólna charakterystyka robót obejmuje: 1) budowę dojazdu o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8cm oraz chodników, placów, schodów terenowych oraz ramp o nawierzchni z kostki bet. 6cm 2) budowę nawierzchni
bezpiecznej poliuretanowej placu zabaw 3) dostawę i montaż urządzeń placu zabaw 4) dostawę i montaż obiektów małej architektury 5)
urządzenie zieleni 6)ogrodzenia Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w MiechowieCharsznicy” i złożone o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Działanie 11.2 Odnowa Wsi.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45112710-5, 45233250-6, 45233340-4, 45233222-1, 45262311-4, 45231300-8, 45342000-6,
45112711-2

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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zadanie 1 Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji w
Miechowie-Charsznicy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2715611.36
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: Przedsiębiorstwo Budowlane „SŁAWPOL” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Merkuriusza Polskiego 2,
Kod pocztowy: 32-020
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie
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 2218182.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2218182.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2365646.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zadanie 2 - Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola w
Miechowie-Charsznicy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 498580.07
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: Przedsiębiorstwo Budowlane „SŁAWPOL” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Merkuriusza Polskiego 2
Kod pocztowy: 32-020
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie
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 399135.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 399135.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 428256.48
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
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.

Drukuj

