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Wójt Gminy Drużbice: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy
Drużbice

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
Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategi rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541894-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500084196-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Drużbice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064808900000, ul. Drużbice 77A  ,
97403   Drużbice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6311078 (79), e-mail ug@druzbice.pl,
faks 446 311 259.
Adres strony internetowej (url): www.druzbice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Drużbice

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 niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
budowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gm. Drużbice – lokalizacja inwestycji:
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działka nr ewidencyjny 287, 281/1, 286 obręb geodezyjny 27 Wadlew; działka nr ewidencyjny
247, obręb geodezyjny 20 Rożniatowice; działka nr ewidencyjny 148, obręb geodezyjny 2
Bukowie Dolne, gm. Drużbice. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1. Budowę boiska
wielofunkcyjnego (piłka nożna, siatkówka) o nawierzchni z trawy naturalnej, bieżni okólnej i
prostej ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową, skoczni do skoku w dal oraz siłowni
zewnętrznej wraz z innymi elementami małej architektury w Wadlewie, obejmującą wykonanie:
1) boiska do piłki nożnej o wymiarach 26,0x56,0m o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z
wyposażeniem, 2) boiska do piłki siatkowej o wymiarach 18,0x9,0m o nawierzchni z trawy
naturalnej wraz z wyposażeniem, 3) bieżni okólnej ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową (trzy
tory po obwodzie), 4) bieżni prostej ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową (sześć torów na
jednej prostej, wkomponowanych w bieżnie okólną), 5) skoczni do skoku w dal (rozbieg na
bieżni prostej + zeskocznia), zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach wew. 8,0x3,0m wraz z
belką odbiciową oraz pokrywą piaskownicy, 6) dwóch piłkochwytów wysokości 6 m i długości
21 m, 7) urządzenia siłowni zewnętrznej – rowerek z młynkiem ręcznym 1 sztuka, 8) urządzenia
siłowni zewnętrznej – jeździec konny 1 sztuka, 9) urządzenia siłowni zewnętrznej – masażer
bioder i pleców 1 sztuka, 10) elementy małej architektury – ławka parkowa 1 sztuka, 11)
elementy małej architektury – kosz na śmieci 1 sztuka, 12) elementy małej architektury –
regulamin/tablica informacyjna 1 sztuka. 2. Budowę siłowni zewnętrznej wraz z innymi
elementami małej architektury w Rożniatowicach, obejmującą zamontowanie: 1) urządzenia
siłowni zewnętrznej – rowerek z młynkiem ręcznym 1 sztuka, 2) urządzenia siłowni zewnętrznej
– jeździec konny 1 sztuka, 3) urządzenia siłowni zewnętrznej – masażer bioder i pleców 1
sztuka, 4) elementy małej architektury – ławka parkowa 1 sztuka, 5) elementy małej architektury
– kosz na śmieci 1 sztuka, 6) elementy małej architektury – regulamin/tablica informacyjna 1
sztuka. 3. Budowę siłowni zewnętrznej wraz z innymi elementami małej architektury w Bukowiu
Dolnym, obejmującą zamontowanie: 1) urządzenia siłowni zewnętrznej – rowerek z młynkiem
ręcznym 1 sztuka, 2) urządzenia siłowni zewnętrznej – jeździec konny 1 sztuka, 3) urządzenia
siłowni zewnętrznej – masażer bioder i pleców 1 sztuka, 4) elementy małej architektury – ławka
parkowa 1 sztuka, 5) elementy małej architektury – kosz na śmieci 1 sztuka, 6) elementy małej
architektury – regulamin/tablica informacyjna 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowią: 1) projekt budowlany - stanowiący zał. Nr 9 do SIWZ, 2) specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca zał. Nr 10 do SIWZ, 3) przedmiar robót -
stanowiący zał. Nr 11 do SIWZ.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45400000-1, 45500000-2

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
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 397771.19
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: "ACTIVA" Longin Witkowski
Email wykonawcy: przetargi@activa.com.pl
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 53 lok. 6
Kod pocztowy: 90-113
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 531464.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 531464.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 531464.61
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 49,10

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
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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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