
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Budowa i przebudowa placów zabaw w Drawnie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRAWNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 3

1.5.2.) Miejscowość: Drawno

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-220

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957682031

1.5.8.) Numer faksu: 957682505

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@drawno.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.drawno.pl/zamowienia-publiczne

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 i przebudowa placów zabaw w Drawnie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4a65b65-c62a-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00283216/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-29 08:53

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036435/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa placu zabaw w Drawnie przy ul. Szpitalnej na miejsce rekreacji i spotkań

1.1.6 Budowa placu zabaw i zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy ul. Choszczeńskiej w Drawnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Rozwój Obszarów Wiejskich(PROW 2014-2020)poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”objętego programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomersyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej(..)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00139081/01

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: PIOŚ.271.6.2022.MP

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I: „Budowa placu zabaw i zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy ul. Choszczeńskiej w Drawnie” w zakresie:
• przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, w tym nawierzchnia bezpieczna 
z piasku na powierzchni 150 m2;
• dostawy i montażu niżej podanych urządzeń zabawowych;
- urządzenie zabawowe zestaw z domkiem 1 szt. 
- huśtawka potrójna z bocianim gniazdem szt. 1; 
- huśtawka podwójna „ważka” szt.1;
- element zabawowy „centrum dowodzenia” szt.1;
- karuzela tarczowa z siedziskami szt.1; 
- bujaki sprężynowe szt. 4;
• wyposażenie w elementy małej architektury w postaci: 
- ławka parkowa bez oparcia - 2 szt.;
- tablica informacyjna z regulaminem korzystania - 1 szt. (lokalizacja pomiędzy ławkami)
• Roboty wykończeniowe – zagospodarowanie zieleni

Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa (według załącznika nr 1.1 do SWZ). Przedmiar robót
(załącznik nr 1.2 do SWZ) stanowi jedynie dokument poglądowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

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

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 96148,48 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II: „Przebudowa placu zabaw w Drawnie przy ul. Szpitalnej na miejsce rekreacji i spotkań” w zakresie:
• demontaż istniejących drewnianych elementów zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznej;
• przygotowanie fundamentów pod montaż elementów zabawowych;
• dostarczenie oraz montaż wybranych urządzeń;
• dostarczenie oraz montaż ławek z oparciem – sztuk 4;
• ułożenie nowej nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 194,35 m2;
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• pielęgnacja zasianej trawy i zieleni;
• nasadzenia 20 szt. krzewów niskopiennych.

Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa (według załącznika nr 1.3 do SWZ). Przedmiar robót
(załącznik nr 1.4 do SWZ) stanowi jedynie dokument poglądowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

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

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 115312,03 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

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: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 132143,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 169740,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 132143,97 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 (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ANSBUD Aneta Strzelczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8121691987

7.3.3) Ulica: -
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7.3.4) Miejscowość: Wyborów 21A

7.3.5) Kod pocztowy: 26-902

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 132143,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 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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