Ogłoszenie nr 2022/BZP 00380277 z dnia 2022-10-06

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw w Szymocicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nędza
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258470
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 5
1.5.2.) Miejscowość: Nędza
1.5.3.) Kod pocztowy: 47-440
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki
1.5.7.) Numer telefonu: 32 66 60 460
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@nedza.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nedza.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminanedza.ezamawiajacy.pl
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:

Budowa placu zabaw w Szymocicach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdd97183-1eca-11ed-b950-8227d40187e8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380277
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010029/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa placu zabaw w Szymocicach
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
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309639/01

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.271.10.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placu zabaw w Szymocicach,
dz. nr 76/2 w Szymocicach.
Na plac zabaw składają się następujące elementy służące zabawie:
a) projektowane elementy zagospodarowania:
Plac zabaw, na którym przewidziano następujące urządzenia:
1. zestaw zabawowy – metalowy
2. huśtawka podwójna i bocianie gniazdo
3. bujak na sprężynie – np. nosorożec
4. bujak na sprężynie np. rower
5. bujak na sprężynie
Elementy małej architektury takie jak:
1. regulamin placu zabaw,
2. ławki z oparciem,
3. pojemnik do segregacji śmieci.
b) elementy do przeniesienia: brak,
c) do demontażu: huśtawka, piaskownica, karuzela, palisada drewniana.
d) istniejące obiekty przeznaczone do dalszego użytkowania: brak.
Zagospodarowanie działki zgodnie z dołączoną mapą do celów projektowych.
Projektowane urządzenia zostały wyrysowane z zachowaniem minimalnych, wymaganych
stref bezpieczeństwa.
Projekt zakłada następujące prace budowlane:
• demontaż istniejących urządzeń zabawowych,
• wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni amortyzującej z piasku,
• dostawę i montaż projektowanych urządzeń wyposażenia placu zabaw,
• ułożenie obrzeży chodnikowych,
• ułożenie geotkaniny,
• ułożenie piasku,
• rozplantowanie ziemi, oraz siew trawy
• uporządkowanie terenu.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

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: 11
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11
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
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99630,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 186319,17 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 121280,09 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: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa EPX Paweł Matera
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8722171519
7.3.3) Ulica: Pustków 288
7.3.4) Miejscowość: Pustków
7.3.5) Kod pocztowy: 39-205
7.3.6.) Województwo: podkarpackie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-03
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 121280,09 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-14
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