
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont niecki basenowej – brodzika dla dzieci na terenie basenu otwartego w Strzelinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021517072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. L. Okulickiego, 10

1.5.2.) Miejscowość: Strzelin

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: prezes@aquaparkstrzelin.pl

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

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

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:
Remont niecki basenowej – brodzika dla dzieci na terenie basenu otwartego w Strzelinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3680ce8-907d-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072355/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-02 13:28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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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: 2021/BZP 00024392/01

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: SCS-E26/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 137665,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont niecki basenowej – brodzika dla dzieci na
terenie basenu otwartego w Strzelinie poprzez:1. Demontaż płyt chodnikowych 50/50cm gr. 6cm
wraz z obrzeżami wokół brodzika – złożenie w miejscu wskazanym przez Inwestora,2. Skucie
płytek w brodziku wraz z wywozem i utylizacją,3. Groszkowanie powierzchni po skutych
płytkach,4. Skucie ścianek brodzika na wysokości ok 20cm,5.Wykonanie nowej ścianki
betonowej wraz z szalowaniem, zbrojeniem zabetonowaniem,6. Wykonanie czyszczenia niecki
metodą hydrodynamiczną,7. Nałożenie szlamu uszczelniającego na całej powierzchni
brodzika,8. Ułożenie geowłókniny,9. Ułożenie izolacji z folii,10. Ułożenie geowłókniny,11. Montaż
siatki zbrojeniowej fi 8 podwójnie,12. Montaż taśmy dylatacyjnej,13. Wykonanie wylewki
betonowej z betonu hydrotechnicznego W8 grubości do 20 cm,14. Montaż taśmy betonitowej
przy połączeniu płyty dennej ze ściana pomiędzy zbrojeniem,15. Wykonanie szalunków i
wylewanie ścian beton hydrotechniczny W8 szerokość do 25 cm + oczep zbrojony i
obszalowany w koło na grubość do 20 cm i szerokość do 20 cm zdelatowany i uszczelniony,16.
Wykonanie wylewki betonowej na wejściu przed schodami do basenu,17. Demontaż starego
syfony i zamontowanie nowego wraz z uszczelnieniem,18. Zagruntowanie całej powierzchni
warstwą szczepną, klej mrozoodporny wysokoelastyczny i układanie później fugi
wysokoelastycznej, ułożenie płytek ceramicznych,19. Montaż geowłókniny szerokości 2,5m z
wywiniętą zakładką po obwodzie całego brodzika, podbudowa na szerokości 2 m wkoło, 20.
Ułożenie kostki betonowej bruk Holland grubości 8cm,21. Ułożenie dojścia do brodzika z kostki
betonowej gr. 6cm (z rozbiórki),22. Wykonanie schodów zejściowych do brodzika z płytek
ceramicznych wraz z uszczelnieniem.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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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: 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:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 199752,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 363402,04

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 199752,00

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: GLOBISTIC Rajmund Czernik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9141194100

7.3.4) Miejscowość: Pęcz

7.3.5) Kod pocztowy: 57-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-06
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8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 199752,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-06-15
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