Ogłoszenie nr 500082321-N-2018 z dnia 16-04-2018 r.
Gmina Lubsko: Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Lubsko: Chocicz, Dłużek,
Tuchola Żarska

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 524320-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lubsko, Krajowy numer identyfikacyjny 97077064600000, ul. Plac Wolności 1,
68300 Lubsko, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 576 108, e-mail i.poszwa@lubsko.pl,
faks 068 4576200, 4576222.
Adres strony internetowej (url): www.lubsko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Lubsko: Chocicz, Dłużek, Tuchola Żarska
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZ.2710.3.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
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:
Część I – Dostawa i montaż ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem placów zabaw: W
ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się prace związane z ukształtowaniem terenu pod
place zabaw tj.: - korytowanie terenu, - ułożenie warstwy pisaku; - niwelowanie terenu pod
nawierzchnie bezpieczną z warstwy piasku; - rozplantowanie i odtworzenie trawników, dostawa i montaż ogrodzenia z furtką: Chocicz – długość z furtką – 73,12 mb Dłużek –
długość z furtką – 79,99 mb Tuchola Żarska – długość z furtką – 61,92 mb Część II –
Dostawa i montaż placów zabaw: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń
zabawowych w miejscowościach gminy Lubsko - celem rozwoju infrastruktury rekreacyjnowypoczynkowe tj. wyposażenie trzech placów zabaw w miejscowościach: • Chocicz – dz. Nr

88 • Dłużek– dz. Nr 85/1 • Tuchola Żarska – dz. Nr 34/79 Przedmiot zamówienia umożliwia
korzystanie z obiektu przez wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych (z
wyłączeniem osób o ograniczeniach ruchowych skutkujących poruszaniem się wyłącznie na
wózku inwalidzkim). Podstawowe wymagania dla przedmiotu zamówienia dla obu części:
Wszystkie zainstalowane w ramach realizacji urządzenia muszą spełniać następujące warunki:
- posiadać minimum trzyletnią gwarancję, - posiadać wysoką odporność na wpływ warunków
atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia,
obciążenia). - posiadać odpowiednie certyfikaty za zgodność z normą PN-EN-1176 (dotyczy
urządzeń zabawowych) Na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty kart technicznych
wszystkich urządzeń zabawowych. Materiały te muszą zawierać minimum dane dotyczące
technologii i materiału, z którego są wykonane urządzenia, sposobu montażu w gruncie
(fundamentowania) oraz zwymiarowane rysunki techniczne dla urządzeń o określonych w
SIWZ wymiarach. Dla pozostałych oferowanych urządzeń dla których w SIWZ nie określono
wymiarów, Zamawiający zamiast zwymiarowanych rysunków technicznych za wystarczające
uzna zdjęcia oferowanych urządzeń wraz z ich opisem, dotyczącym technologii wykonania i
użytego materiału. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają
wymaganiom technicznym i funkcjonalności opisanych w SIWZ. Szczegółowy opis i inne
istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Części III
SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45112700-2
Dodatkowe kody CPV: 45342000-6, 37535200-9
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
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa i montaż ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem placów zabaw
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa i montaż placów zabaw
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 114003.00
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: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Nowa Szkoła
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. POW 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie
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 132141
Oferta z najniższą ceną/kosztem 109629.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 135543.84
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.

