
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu między ulicami Żeromskiego, Batorego, Kościuszki w Sulęcinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulęcin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966697

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 18

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@sulecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.sulecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/sulecin

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:
Zagospodarowanie terenu między ulicami Żeromskiego, Batorego, Kościuszki w Sulęcinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98c7cfcf-243d-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00404826/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-21 14:25

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028534/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rewitalizacja kwartału - teren przy byłym kinie w Sulęcinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320168/01
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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: IZiG.271.14.2022

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Żeromskiego, Kościuszki oraz Batorego w
Sulęcinie tj. na działkach o numerach ewid.: 231/23, 231/24, 233/2 - obręb ewid. nr 0048 m. SULĘCIN III, miasto Sulęcin.
W zakres opracowania wchodzi branża drogowa, sanitarna i elektroenergetyczna. 
Zakres opracowania branży drogowej obejmuje wykonanie dróg wewnętrznych, parkingów dla samochodów osobowych,
nowych chodników wraz z remontem istniejących chodników oraz elementów małej architektury tj., murków z cegły
klinkierowej w kolorze grafitowym, murków z koszy gabionowych, altany śmietnikowej oraz ławek parkowych wraz z koszami
na śmieci. Jezdnie dróg wewnętrznych zaprojektowano jak dla kategorii ruchu KR1-2, stanowiących również jezdnie
manewrowe parkingu. Jezdnie dróg wewnętrznych będą posiadały nawierzchnię z betonowej kostki brukowej ograniczoną
krawężnikami betonowymi ściętymi ustawionymi na ławie betonowej. Przy jezdniach manewrowych zaprojektowano łącznie
63 miejsca postojowe, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych z betonowej kostki brukowej. Wokół budynku mieszkalnego,
wzdłuż ulicy Kościuszki, Batorego i Żeromskiego zaprojektowano wymianę nawierzchni istniejących chodników z betonowej
kostki brukowej na nowe typ. 
Zakres opracowania branży elektroenergetycznej obejmuje budowę oświetlenia drogowego, które zostało zaprojektowane
na terenie całego obszaru wokół budynku mieszkalnego. Warunki przyłączenia nowo projektowanego oświetlenia
drogowego określił zarządca sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. w Sulęcinie. Przy miejscach postojowych
na dz. Nr ewid. 231/24 zaprojektowano altanę śmietnikową. 
Zakres branży sanitarnej obejmuje budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej, która będzie odbierała wody opadowe z
jezdni manewrowych i miejsc postojowych oraz z rynien budynku przez rury spustowe za pomocą proj. wpustów
deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać
zgodnie z warunkami zarządcy sieci.
Proj. inwestycja przebiega przez działki należące do Inwestora. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca - załącznik nr 9 do SWZ tj. Projekt
budowlany zamienny, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla każdej branży oraz przedmiary robót dla każdej branży
(załączone do SWZ przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą
występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i
zakresem prac do wykonania wynikających specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz projektem
budowlanym zamiennym. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest wiążący dla wykonawcy).
Uwaga: Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę kostki brukowej typ STAROBRUK na kostkę brukową betonową (np.
Typ Behaton lub EURO), oczywiście zachowując tą samą grubość i odrębny kolor. Zamawiający informuje również, że słupy
oświetleniowe winny być aluminiowe anodowane.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

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

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00404826/01 z dnia 2022-10-21

2022-10-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



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: 0

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2150000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2150000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2150000,00 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

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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BAU- BUD PATRYK DŁUŻEWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 362328094

7.3.3) Ulica: OSIEDLE WIMAR

7.3.4) Miejscowość: SŁUBICE

7.3.5) Kod pocztowy: 69-100

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

- Wykonanie instalacji sanitarnej oraz instalacji kanalizacji deszczowej - Zakład Instalacji Sanitarnej Zygmunt Czarnecki;
- Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni utwardzonych - Dec Bruk Wiesław Dec;
- Wykonanie instalacji elektrycznych - Firma usługowa Adam Bielak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2150000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

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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