Ogłoszenie nr 500213557-N-2018 z dnia 06-09-2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku: Przebudowa placu zabaw w
ramach zadania inwestycyjnego "Akcja modernizacja - budowa
placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6
w Słupsku" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018
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: 592768-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 221114528, ul. Zamkowa 6, 76200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598424833, e-mail doradztwo.gospodarcze@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.ndm.slupsk.pl
Adres profilu nabywcy: https://edu.slupsk.eu/placowki/504
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne:
www.ndm.slupsk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego "Akcja modernizacja - budowa placu zabaw przy
Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2/ZP/PM2/2018
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 zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Słupsku, na
podstawie projektu architektoniczno–budowlanego zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku”.
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się wykonać: 1) Rozbiórkę części nawierzchni istniejącego boiska
z kostki betonowej – 19,11 m2. 2) Powiększenie utwardzenia terenu w południowej części działki, z
wykorzystaniem kostki z rozbiórki boiska – 19,11 m2, tj. wykonaniu dojścia od budynku przedszkola do placu
zabaw o szerokości 1,5m. 3) Demontaż istniejących stalowych urządzeń zabawowych oraz usunięcie wkopanych
opon samochodowych. 4) Renowację dwóch istniejących piaskownic poprzez uzupełnienie brakujących
elementów oraz odnowienie istniejących elementów drewnianych 5) Budowę boiska do gry w piłkę z nawierzchni
bezpiecznej o wymiarach 8x16m. 6) Boisko należy wyposażyć w dwie bramki do gry w piłkę nożną o wymiarach
70x 208 cm i wysokości 128 cm wykonane ze stali czarnej 7) Ciąg pieszy o szerokości 1,50 m, z szarej kostki
betonowej. Wykończenie z obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm na ławie betonowej klasy B15 –
powierzchnia 144,21m2. 8) Nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy 2 oraz
huśtawka bocianie gniazdo na łącznej powierzchni 114,41 m2. 9) Płot z furtką tj. ogrodzenie stalowe 90mb wys.
100cm wraz z bramą dwuskrzydłową 124cm + 124cm. 10) Montaż zakupionych w grudniu 2017r. przez
Przedszkole Miejskie Nr 2 urządzeń zabawowych tj. bujak sprężynowy szt. 4, zestaw zabawowy 1 szt., huśtawka

podwójne bocianie gniazdo szt. 1. 11) Zakupie i montażu urządzeń zabawowych tj.: a) zestaw zabawowy 2 - szt.
1; b) zjeżdżalnia „słonik” szt. 1; c) samochodzik – bujak na sprężynach szt. 1; d) karuzela szt. 1; e) zestaw
sprawnościowy szt. 1 ; f) zestaw – sklepik z liczydłem i tablicą szt. 1, g) huśtawka wagowa szt. 1, h) huśtawka
wagowa sprężynowa szt. 1, i) tablica z regulaminem j) ławki parkowe szt. 5, k) kosze na śmieci szt. 2; l) stojak
rowerowy szt. 1 ze stali nierdzewnej; ł) płot kratkowy,płotek wykonany z drewna sosnowego w formie trzech ram
heblowanych 12) Usunięcie 8 szt. drzew. 13) Wykonać nowe nasadzenia zieleni tj. drzew, krzewów, bylin i pnączy
14) Trawniki na powierzchni 1574 m2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233170-2, 77300000-3

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: 27/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 231900.32
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: Firma Handlowo Usługowa AUTO-SPORT
Email wykonawcy: auto.sport@wp.pl
Adres pocztowy: Cieszenie 7d 83-334 Miechucino
Kod pocztowy: 83-334
Miejscowość: Miechucino
Kraj/woj.: pomorskie
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 285238.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 285238.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 285238.39
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.

