
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661139

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 14 68 63 100

1.5.8.) Numer faksu: +48 14 66 30 545

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umbrzesko@brzesko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.brzesko.pl/blog/7,przetargi

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 Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku - etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1bea6e9-f780-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297296/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-09 08:40

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026693/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku - Etap II (Tężnia).

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:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230068/01

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.271.2.15.2022.IP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 376840,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drewnianej angielskiej tężni solankowej o wymiarach 6,0 m x 2,2 m, wysokości 4,0
m z pergolą wzdłuż dłuższego boku wysuniętą na 2,5 m wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną. Zadanie dofinansowane
z środków Województwa Małopolskiego w ramach zadania „Małopolskie tężnie solankowe”.

2. Zakres prac: 
a) roboty ziemne,
b) wykonanie podbudowy,
c) stopy fundamentowe,
d) plac I chodniki,
e) tężnia solankowa,
f) wewnętrzna instalacja elektryczna,
g) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
h) dostawa i montaż małej architektury,
i) dostawa i montaż regulaminu,
j) dostawa i montaż tablicy informacyjnej w rozmiarze 100x70.

UWAGA: Poniżej opis do pozycji nr 39, 40 oraz 41 przedmiaru robót:
(poz. 39 - ławka dostosowana do istniejącego wyposażenia w parku wg. załączonego rysunku do dokumentacji technicznej,
długość ławki dostosowana do długości tężni; poz. 40 – kosz dostosowany do istniejącego wyposażenia w parku, kosz na
śmieci typu "pingwin"; poz. 41 – 4 szt. drzew - lipa drobnolistna LICO szczepiona kulista). 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Dokumentacja techniczna- załącznik nr 10 do SWZ, Przedmiar robót –
załącznik nr 11 do SWZ, STWiORB – załącznik nr 12 do SWZ.

UWAGA:
Zamawiający informuje, że:
Wskazane w dokumentacji technicznej pozostałe roboty budowlane (takie jak np. budowa sceny amfiteatru, widownia
amfiteatru, boisko do gry w piłkę nożną itp.) nie są objęte niniejszym postępowaniem. W zakres przedmiotowego zadania
wchodzi jedynie budowa tężni wraz z zagospodarowaniem terenu.

Jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane
zgodnie z art. 310 ustawy Pzp przedmiotowe zamówienie może zostać unieważnione.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00297296/01 z dnia 2022-08-09

2022-08-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

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: 385733,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 530130,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 385733,57 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: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane HAS-BUD Spółka
z.o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8691985415

7.3.3) Ulica: Torowa 32

7.3.4) Miejscowość: Jasień

7.3.5) Kod pocztowy: 32-800

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie, dostawa i montaż tężni solankowej z kompletnym wyposażeniem, instalacją elektryczną, oświetleniem,
odbiorem i uruchomieniem -Firma ILLUDIA Sp.z.o.o,

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 385733,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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