
Ogłoszenie nr 510164433-N-2020 z dnia 01-09-2020 r.

Gmina Pysznica: Budowa placów zabaw i siłowni terenowych w Studzieńcu i Jastkowicach ul.
Ruda

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559531-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pysznica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040911700000, ul. ul. Wolności 322 pok. nr
24  , 37-403  Pysznica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 410 004, e-mail
zamowienia@pysznica.pl, faks 158 410 017.
Adres strony internetowej (url): https://pysznica.bip.gmina.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa placów zabaw i siłowni terenowych w Studzieńcu i Jastkowicach ul. Ruda

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.III.271.9.2020

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. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa placów zabaw i siłowni terenowych w Studzieńcu i
Jastkowicach ul. Ruda 2. Główne elementy zakresu zamówienia: a) Budowa placu zabaw i
siłowni terenowej w Studzieńcu Projekt przewiduje wykonanie: – placu zabaw od podstaw, –
siłowni terenowej, – nawierzchni oraz ogrodzenia wydzielającego teren placu zabaw i siłowni.
Urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej nowoprojektowane: - Zestaw zabawowy „Mały
komandos” - szt. 1 - Sześciokąt ćwiczebny - szt. 1 - Karuzela tarczowa – szt. 1 - Odwodziciel
podwójny R-16 – szt. 1 - Wioślarz R-82 – szt. 1 - Wahadło + biegacz + twister M15 – szt. 1 -
Wyciąg górny pojedynczy R-07 – szt. 1 - Stół do ping-ponga – szt. 1 - Ławka miejska bez
łokietnika – szt. 2 - Kosz na śmieci – szt. 2 - Ogrodzenie o wys. 1.0m – 72,50 mb - Regulamin
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placu zabaw – szt. 1 - Regulamin siłowni – szt. 1 Urządzenia placu zabaw przeniesione z innego
placu (zlokalizowanego w odległości ok. 150 m): - Huśtawka podwójna - szt. 1 - Huśtawka
wagowa - szt. 1 - Bujak sprężynowy – szt. 1 - Gra logiczna – szt. 1 b) Budowa placu zabaw i
siłowni terenowej w Jastkowicach, ul. Ruda Projekt przewiduje wykonanie: – placu zabaw od
podstaw, – siłowni terenowej, – nawierzchni oraz ogrodzenia wydzielającego teren placu zabaw i
siłowni. Urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej nowoprojektowane: - Zestaw zabawowy
„Twierdza” - szt. 1 - Huśtawka „Bocianie gniazdo” - szt. 1 - Huśtawka kubełkowa - szt. 1 -
Karuzela tarczowa – szt. 1 - Bujak „Konik” – szt. 1 - Huśtawka wagowa – szt. 1 - Odwodziciel
podwójny R-16 – szt. 1 - Wioślarz R-82 – szt. 1 - Wahadło + biegacz + twister M15 – szt. 1 -
Wyciąg górny pojedynczy R-07 – szt. 1 - Ławka miejska bez łokietnika – szt. 2 - Kosz na śmieci
– szt. 2 - Ogrodzenie o wys. 1.0m – 72,75 mb - Regulamin placu zabaw – szt. 1 - Regulamin
siłowni – szt. 1 3. Lokalizacja robót: a) Studzieniec, dz. nr ew. 354 b) Jastkowice, ul. Ruda, dz.
nr ew. 1154/1 4. Zamawiający zaleca Wykonawcom aby przed złożeniem oferty dokonali wizji
lokalnej terenów objętych niniejszym postępowaniem. 5. Zakres prac niezbędnych do wykonania
zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej tj. projektach
technicznych, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących
załącznik do SIWZ. 6. Przy budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej
przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w
szczególności: 1) PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na
stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, 2) Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się
do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określające wymogi dla bezpiecznej
nawierzchni na placach zabaw. 7. Urządzenia zestawów sprawnościowych muszą być wykonane:
konstrukcja metalowa o profilu zamkniętym z elementami: płyty HDPE, stal ocynkowana
malowana proszkowo, ślizgi proste ze stali nierdzewnej, ślizgi ślimakowe z PVC, liny
polipropylenowe na oplocie stalowym z plastikowymi łącznikami. 8. Wykonawca wraz z ofertą
jest zobowiązany złożyć certyfikaty lub deklaracje dla oferowanych urządzeń. Certyfikaty lub
deklaracje muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.
Wszystkie certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 9.
Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki
lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń,
wymiary stref bezpieczeństwa zgodne z Projektem Zagospodarowania Terenu. Zamawiający nie
dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia niż wskazano w SIWZ . 10.
Wszystkie urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem
czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące
wzajemnie poszczególne elementy urządzeń oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze
stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi
zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.
Dopuszczalne obciążenie urządzeń nie mniejsze niż 150 kg. 11. W przypadku gdy Zamawiający
dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez
wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, dopuszcza się
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i
przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie
wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne
muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że posiadają parametry
wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte materiały muszą mieć
aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. 12. Nawierzchnie na placach zabaw są w chwili obecnej naturalne - nawierzchnia
trawiasta lub piaszczysta. Po montażu nowych urządzeń zabawowych na projektowanych
placach zabaw Zamawiający będzie wymagał odtworzenia nawierzchni naturalnej, trawiastej.
Dodatkowo przy urządzeniach zabawowych dużych, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości
należy wykonać nawierzchnię z piasku o grubości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z
dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, niwelacji terenu oraz
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koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca
robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót/wymagań określonych w szczegółowych
specyfikacjach technicznych i projektach budowlanych, które nie mają odzwierciedlenia w
przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu
błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na cenę. 14. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w
przedziale 30 000 do 5 350 000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212140-9

Dodatkowe kody CPV: 45112723-9, 45112720-8, 45223100-7, 37440000-4

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: 28/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 164997.40
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
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: F P.-U.-H. „MARPIS” Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@marpis.pl
Adres pocztowy: Stobierna 9
Kod pocztowy: 36-002
Miejscowość: Jasionka
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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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 202946.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 202946.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 293089.66
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.
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