
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji i aktywności na terenie Gminy Skrwilno.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKRWILNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rypińska 7

1.5.2.) Miejscowość: Skrwilno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-510

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 542700012

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skrwilno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.skrwilno.pl/

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

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 ogólnodostępnej strefy rekreacji i aktywności na terenie Gminy Skrwilno.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da08ee40-6c4a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024415/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-29 13:42
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000327/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji i aktywności na terenie Gminy Skrwilno.

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie dofinansowane w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006727/01

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: RI.271.2.2021.AS

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

4.3.) Wartość zamówienia: 114367,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z „Budową
ogólnodostępnej strefy rekreacji i aktywności na terenie Gminy Skrwilno”, na działce 918/6 w
miejscowości Skrwilno. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci przy
Gminnym Przedszkolu w Skrwilnie oraz budowę strefy wypoczynku i aktywności przy rzece
Skrwie w Skrwilnie.Ogólny zakres robót:1) Roboty przygotowawcze:- Wykonane dołów
fundamentowych- Obsadzenie fundamentów prefabrykowanych- Zasypanie fundamentów z
zagęszczeniem2) Dostawa i montaż elementów ogólnodostępnej strefy rekreacji i aktywności: -
sprężynowiec „Konik” –1 szt. ,- sprężynowiec „Delfin” – 1 szt.,- sprężynowiec „Ryba” – 1 szt.,-
sprężynowiec „Słoń” – 1 szt.,- sprężynowiec „Motocykl z oparciem” lub inna nazwa „Autko” – 1
szt.,- sprężynowiec „Owca” – 1 szt.,- zjeżdżalnia dziecięca wraz ze schodkami wejściowymi i
podestem – 1 szt.- zjeżdżalnia dziecięca wraz ze schodkami wejściowymi, podestem, tunelem
linowym i siatka wspinaczkową – 1 szt.,- urządzenie do flowparku do street workoutu – 1 szt.,-
altana biesiadna – 2 szt.,- tablica informacyjna z zasadami korzystania z obiektu placu zabaw
przy Gminnym Przedszkolu w Skrwilnie – 1 szt.,- tablica informacyjna z zasadami korzystania z
urządzenia wyczynowego i altany biesiadnej – 1 szt.3) Roboty wykończeniowe:- wykonanie
podłoża w strefach bezpieczeństwa urządzeń (trawnik oraz w strefie flowparku do street
workoutu z piasku drobnego zakończonego obrzeżem betonowym).Szczegółowy zakres robót
ujęty został w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą
określenia ilości robót.
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4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

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: 16

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 16

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:
5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88326,32

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 152593,80

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88326,32

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: Średni przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Novum Sp. z o.o. Sp.
komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7451847179

7.3.3) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 1

7.3.4) Miejscowość: Szczytno

7.3.5) Kod pocztowy: 12-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska
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7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88326,32

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-05-31
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