Ogłoszenie nr 510105850-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji: „Budowa siłowni
zewnętrznej przy ul. Ruchu Oporu w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania: Ćwiczenie nie zna
granic”
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
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 524626-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer
identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie,
państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Ruchu Oporu w Jastrzębiu-Zdroju w ramach zadania:
Ćwiczenie nie zna granic”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IKI.271.8.2019
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 niniejszego postępowania jest wykonanie prac związanych z budową zewnętrznej
siłowni z elementami do street workout zlokalizowanej na działce nr 1640/61 przy ul. Ruchu
Oporu w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - roboty
ziemne, - wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, - wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej wraz z obrzeżami elastycznymi dającymi możliwość swobodnego kształtowania
brzegów nawierzchni, - wykonanie nawierzchni z gumowych, ażurowych mat przerostowych, -

dostawę i montaż wraz z fundamentowaniem: 1) zestaw do street workout – 1 kpl. 2) urządzenie z
funkcją „Rowerek” – 1 szt. 3) urządzenie z funkcją „Wioślarz” – 1 szt. 4) urządzenie z funkcją
„Wypychacz” – 1 szt. 5) urządzenie z funkcją „Orbitrek” – 1 szt. 6) urządzenie z funkcją
„Biegacz” – 1 szt. 7) tablica informacyjno-regulaminowa – 1 szt. 8) ławka z oparciem – 2 szt. 9)
kosz na odpadki – 1 szt. - wykonanie drenażu z włączeniem do kanalizacji deszczowej, - roboty
wykończeniowe, obsiewanie terenu trawą, oraz z dostarczenie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej. Inwestycja winna być zrealizowana zgodnie z dokumentacją
techniczną pt.: „Budowa siłowni zewnętrznej z elementami street workout przy ul. Rybnickiej na
działce 1640/61 wraz z jej odwodnieniem”, obejmującą: • projekt budowlany i wykonawczy, •
szczegółowe specyfikacje techniczne, • kosztorys ślepy (przedmiar robót) oraz zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami. UWAGA:
Dokumentacja projektowa odnosi się w tytule do ul. Rybnickiej, ale z uwagi na lokalizację
wejścia na teren Inwestycji od strony ul. Ruchy Oporu zadanie inwestycyjne zostało poprawnie
nazwane „przy ul. Ruchu Oporu” . Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zlecić do
JZWiK S.A. nadzór, a następnie odbiór wykonanych robót. Wszystkie prace w pobliżu sieci
ciepłowniczej, wod-kan. i kabla n/n wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela uzbrojenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentacja
projektowa stanowiąca załącznik nr 7, specyfikacja techniczna – załącznik nr 8 oraz kosztorys
ślepy (przedmiar robót) – załącznik nr 10.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV: 45212140-9, 45111000-8, 45233260-9, 45111300-1, 43124100-9

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: 30/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 96927.09
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIS” Beata Wilgucka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Por. K. Ogrodowskiego 30C
Kod pocztowy: 44-203
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie
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 110131.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 110131.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 231756.14
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.

