
Ogłoszenie nr 510081551-N-2020 z dnia 13-05-2020 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkich Oczach: Podniesienie walorów turystycznych gminy poprzez
utworzenie alejki spacerowej w miejscowości Wielkie Oczy

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
PROW na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518350-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540043237-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkich Oczach, Krajowy numer identyfikacyjny 04004048000000, ul. Krzywa 
6, 37-627  Wielkie Oczy, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166310115, 665385122, e-mail parafiawielkieoczy@gmail.com,
kzywiak@wielkieoczy.info.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): parafiawielkieoczy.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Parafia rzymskokatolicka

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Podniesienie walorów turystycznych gminy poprzez utworzenie alejki spacerowej w miejscowości Wielkie Oczy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.1.2020

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:

Zamówienie obejmuje roboty: Wykonanie alejki spacerowej w miejscowości Wielkie Oczy. Zamówienie podzielono na dwie części: 1. Budowa
alejki z kostki brukowej wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury oraz zagospodarowaniem terenu, 2. Budowa altany z grillem.
Standard i zakres wykonania zamówienia określają załączone do SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna.
Wymagane cechy materiałów, produktów oraz usług o jakich stanowi art. 30 ust. 8 p.z.p. prezentuje załączona do SIWZ: dokumentacja projektowa,
przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna. Roboty do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia
załączona do SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna. W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty:
część 1. Budowa alejki z kostki brukowej wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury oraz zagospodarowaniem terenu: 1) Roboty
pomiarowe, 2) Roboty ziemne, 3) Mechaniczne formowanie i zagęszczanie gruntu, 4) Plantowanie, profilowanie i wyrównanie nierówności terenu,
5) Mechaniczne profilowanie i mechaniczne zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 6) Wykonanie mechaniczne warstwy
odsączającej z piasku z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem, 7) Wykonanie podbudowy z kruszywa sortowanego z profilowaniem i
mechanicznym zagęszczeniem, 8) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowalnej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem, 9) Ustawienie obrzeży wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej, 10) Koszenie traw kosiarką mechaniczną z
zasobnikiem z usunięciem pozostałości po wykoszeniu, ze złożeniem w stosy, załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją, 11) Przygotowanie trenu
pod wysiew trawy, 12) Wykonanie nawierzchni trawiastej poprzez siew trawy, 13) Dostarczenie i wykonanie sadzenia drzew. 14) Dostarczenie i
montaż ławek z oparciem mocowanych na stałe, 15) Dostarczenie i montaż koszy na śmieci mocowanych na stałe, 16) Dostarczenie i montaż
stojaków na rowery mocowanych na stałe, 17) Dostarczenie i montaż tablicy regulaminowej mocowanej na stałe. Część 2. Budowa altany z grillem:
1) Roboty pomiarowe, 2) Roboty ziemne, 3) Wykonanie stóp fundamentowych pod altanę. 4) Budowa altany wolnostojącej drewnianej, 5) Budowa
grilla z cegły i kamienia. Standard i zakres wykonania zamówienia określają załączone do SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz
specyfikacja techniczna. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową
ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej, nie będzie
mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Gwarancja. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na
wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje
załączony do SIWZ projekt umowy. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w
przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W
przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach
technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ.
Roboty należy wykonać zgodnie Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo
określonymi w Części 5 SIWZ.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa alejki z kostki brukowej wraz z dostawą i montażem elementów małej
architektury oraz zagospodarowaniem terenu.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa altany z grillem

Dodatkowe kody CPV: 45212140-9, 45233141-9, 45233320-8, 45112710-5

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 186075.89
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "BRUK-AR" Usługi Ogólno Budowlane Katarzyna Ważna-Basztewicz
Email wykonawcy: bruk@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Mikołaja Kopernika 65, 37-600 Lubaczów
Kod pocztowy: 37-600
Miejscowość: Lubaczów
Kraj/woj.: podkarpackie

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 205473.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 205473.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 413280.00
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: 50985.96 PLN
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 59170.87
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
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: "BRUK-AR" Usługi Ogólno Budowlane Katarzyna Ważna-Basztewicz
Email wykonawcy: brukar@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Mikołaja Kopernika 65, 37-600 Lubaczów
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Kod pocztowy: 37-600
Miejscowość: Lubaczów
Kraj/woj.: podkarpackie

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 38850.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38850.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73800.00
Waluta: PLN

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

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 38850.78 PLN
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
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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