Ogłoszenie nr 2021/BZP 00254780/01 z dnia 2021-11-03

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż urządzeń małej architektury – skateparku na działce o nr 321 położonej w
obrębie 2 miasta Skwierzyna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skwierzyna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966929
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Skwierzyna
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-440
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 95 721 65 10
1.5.8.) Numer faksu: +48 95 721 65 39
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@skwierzyna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skwierzyna.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.skwierzyna.pl/zamowienia_publiczne/12/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż urządzeń małej architektury – skateparku na działce o nr 321 położonej w
obrębie 2 miasta Skwierzyna
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efac92de-21be-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00254780/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-03 10:47
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000781/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż urządzeń małej architektury – skateparku na działce o nr 321 położonej
w obrębie 2 miasta Skwierzyna
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00197271/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 237993,00 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń małej
architektury – skateparku na działce o nr 321 położonej w obrębie 2 miasta Skwierzyna.
Inwestycja realizowana jest w ramach zadania: "Utworzenie skateparku na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Skwierzynie" w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza
Sportowa” na 2021 rok.
Teren przeznaczony pod montaż urządzeń na dawnym skateparku to część działki o nr ewid.
321 położonej w obrębie 2 miasta Skwierzyna, przy ulicy Sportowej 1. Obszar objęty
opracowaniem jest zagospodarowany zabudową kubaturową jak również obiektami sportowymi.
Montaż urządzeń odbędzie się w miejscu istniejącej płyty skateparku oraz dobudowanej części
płyty o wym. 533cm x 548 cm wykonanej przez Zamawiającego pod urządzenie ROLL IN +
BANK RAMP.
Pod istniejącą płytą betonową wcześniejszego skateparku przebiega siec gazowa oraz
niedalekiej odległości sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. Teren działki jest płaski,
ogrodzony.
Inwestycja ma spełniać funkcję rekreacyjną dla okolicznej młodzieży i dzieci jeżdżących na
deskorolkach i rolkach. Na istniejącej płycie skateparku, która jest o wymiarach 30,00 x 20,00 m
o nawierzchni żelbetowej; projektuje się 7 urządzeń:
• Roll in + Bank ramp o minimalnych wymiarach 503x488x190/150 – 1 szt.
• Quarter pipe o minimalnych wymiarach 320x488x150 – 1 szt.
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• Jumpbox o minimalnych wymiarach 680x244x120 – 1 szt.
• Funbox z disaster boxen + poręcz o minimalnych wymiarach 600x425x60 – 1 szt.
• Grinbox 7 o minimalnych wymiarach 243x121x30/45 – 1 szt.
• Poręcz prosta o minimalnych wymiarach 400x5x35 – 1 szt.
• Minirampa o minimalnych wymiarach 885x366x120 – 1 szt.
Szczegółowy zakres robót zawierają:
• Przedmiar - załącznik nr 7 do SWZ
2. Wszystkie elementy skateparku muszą być wykonane w oparciu o normę PN-EN 14974:2019
- urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego oraz posiadać odpowiednie certyfikaty
dotyczące bezpieczeństwa produktu wydane przez niezależną i zatwierdzoną jednostkę
badawczą np. Polskie Centrum Akredytacji, TUV.
3. Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej.
4. Zamawiający w dokumentacji projektowej określił standardy jakościowe, które odnoszą się do
istotnych cech przedmiotu zamówienia.
6. Wszędzie tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej oraz w
innych dokumentach Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust.
3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy
(zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy PZP).
Uwagi:
a/ Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą
w ramach nadzoru inwestorskiego.
b/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z obowiązującymi
przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod
nadzorem uprawnionych osób.
c/ Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami
BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska.
d/ Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o
niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i
autora projektu.
Uwagi ogólne:
W dokumentacji, przedmiarze – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów i technologii
– to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i
innych wymogów jakie spełnione muszą być, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego.
Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii o ile zachowane
zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji.
Symbole, czy oznaczenia przyjęte na potrzeby kosztorysów należy także traktować jako typ przykład. Bezwzględnie dopuszcza się inne materiały, innych producentów o podobnych - nie
gorszych parametrach i standardach, o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych
które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem. Produkt powinien mieć te same cechy funkcjonalne.
Teren zaplecza miejsca realizacji inwestycji Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym
zakresie i na własny koszt, Zamawiający nie wskazuje lokalizacji terenu zaplecza. Przedmiot
zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik do
SWZ. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określony jest w SWZ.
Zamówienie realizowane zgodnie z przedmiarem (załącznik nr 7 do SWZ), warunkami opisanymi
w umowie (załącznik nr 6 do SWZ).
4.5.3.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 323490,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 520000,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 232490,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PT s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9571091408
7.3.3) Ulica: Hutnicza 47
7.3.4) Miejscowość: Gdynia
7.3.5) Kod pocztowy: 81-061
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie
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SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-02
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 323490,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-30
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