Ogłoszenie nr 510057291-N-2019 z dnia 25-03-2019 r.
Urząd Gminy w Karsinie: Urządzenie placu zabaw w Wielu
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
Budowa obiektu małej architektury – urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 510827-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Karsinie, Krajowy numer identyfikacyjny 53966700000000, ul. ul. Długa 222,
83-440 Karsin, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 873 322, e-mail ug@karsin.pl, faks
586 873 120.
Adres strony internetowej (url): www.karsin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Urządzenie placu zabaw w Wielu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 271.4.2019
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:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę małej architektury – plac zabaw dla dzieci na
fragmencie działki o numerze 500/6. nawierzchnia placu zabaw bezpieczna wylewana na bazie
wysokojakościowych klejów poliuretanowych oraz granulatów SBR i EPDM. BILANS
POWIERZCHNI powierzchnia planowanego placu zabaw 530 m2 nawierzchnia z EPDM 446,5 m2
nawierzchnia z kostki betonowej (siłownia + chodnik) 82,5 m2 2. Lista urządzeń: tablica

informacyjna - 1 szt. zestaw zabawowy – 1 szt. zestaw zabawowy – 1 szt. huśtawka wagowa
– 1 szt. sześciokąt wagowa – 1 szt. góra wspinaczkowa – 1 szt. huśtawka wahadłowa
podwójna – 1 szt. huśtawka wahadłowa pojedyncza – 1 szt. karuzela klasyczna – 1 szt. bujak
podwójny – 1 szt. ławka metalowa z oparciem – 4 szt. Kolorystyka placu zabaw została
opracowana pod kontem jego lokalizacji w strefie ochrony konserwatorskiej. Zastosowano naturalne
kolory w nawierzchni (odcienie zieleni, żółte i szare). Kolorystyka urządzeń również została
ograniczona do trzech kolorów: konstrukcja w kolorze szarym, elementy w zestawach dla
najmłodszych w kolorze pomarańczowym i elementy w zestawach dla dzieci w kolorze niebieskim.
Opis projektowanych urządzeń. Wszystkie urządzenia wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176.
Podstawowe wymiary urządzeń podano na rysunkach i załącznikach graficznych. Wszystkie
elementy stalowe malowane proszkowo. Specyfikacja techniczna: • elementy konstrukcyjne
wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo w kolorze jasno szarym osadzone w stopach
betonowych • boki, daszki urządzeń wykonane z płyt HDPE odpornych na wilgoć • liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym • ślizgi ze stali nierdzewnej • siedziska gumowe • skałka
wspinaczkowa z laminatu poliestrowego o strukturze antypoślizgowej Zmianę lokalizacji elementów
siłowni: • orbitrek • wyciąg górny / prasa nożna • wahadło/twister • jeździec • biegacz Usytuowanie
powyższych obiektów przedstawione zostały na załączonym planie zagospodarowania działki.
Specyfikację techniczną placu zabaw zawiera załącznik Nr 10 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212100-7
Dodatkowe kody CPV: 45112723-9, 45111200-0, 45233200-1

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: 18/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243855.19
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
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: "ROYAL PLAY" Łukasz Piotrowski
Email wykonawcy: eltromik@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Przedszkolna 4/30
Kod pocztowy: 07-320
Miejscowość: MAłkinia Górna
Kraj/woj.: mazowieckie
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 294900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 294900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 340568.55
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.

