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Ogłoszenie nr 510094086-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Miasto Poznań: Modernizacja terenu rekreacyjnosportowego OSiR Głuszyna
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 520587-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Poznań, Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 785 210, e-mail zp@um.poznan.pl, faks 61 878 50 85.
Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja terenu rekreacyjnosportowego OSiR Głuszyna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZOU-XII.271.34.2019.MA
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:
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektu sportowo–rekreacyjnego z podziałem na następujące części: Część I
– Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” modernizacji boiska treningowego do piłki nożnej poprzez: 1) projekt i
budowę systemu nawadniania boiska piłkarskiego, 2) podłączenie wykonanego systemu nawadniania do istniejącego na
obiekcie przyłącza wodociągowego, 3) usunięcie dotychczasowej trawy i ponowne wykonanie naturalnej nawierzchni
trawiastej wraz z modernizacją warstwy nośnej i wegetacyjnej na boisku, polach autu i za bramkami oraz częściowo na
wale przy trybunach, 4) uporządkowanie terenu po zakończonej budowie, 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 6)
pielęgnację murawy do końca roku 2019 oraz wykonanie okresowych czynności pielęgnacyjnych wraz z podlewaniem, 7)
przygotowanie systemu nawadniania do zimy oraz uprzednie przeszkolenie 3 osób wskazanych przez Zamawiającego w
zakresie użytkowania wykonanego systemu nawadniania przed okresem zimowym zgodnie z programem funkcjonalno –
użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru umowy na część I. Uwaga: wszystkie roboty związane z realizacją
punktów 1-3 należy rozpocząć w jednym terminie Część II Modernizacja części ogrodzenia obiektu, w tym: 1) demontaż
130 mb istniejącego ogrodzenia, 2) dostawa i montaż 130 mb nowego ogrodzenia, które Wykonawca może wykonać w
dwojaki sposób: a) jako zakup gotowych elementów od jego producenta posiadającego niezbędne dokumenty zezwalające
na jego zastosowanie w budownictwie, b) jako produkcję własną Wykonawcy na podstawie projektu technicznowykonawczego uprawnionego projektanta zgodnie ze specyfikacją realizacji zadania, stanowiącą załącznik nr 1 do Wzoru
umowy na część II.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8
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Dodatkowe kody CPV: 45340000-2

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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” modernizacji
boiska treningowego do piłki nożnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76689.43
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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: PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka
Email wykonawcy: biuro@trawmar.pl
Adres pocztowy: Daszewice, ul. Poznańska 39
Kod pocztowy: 61-160
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie
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 94328.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 94328.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 285000.00
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:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Modernizacja części ogrodzenia obiektu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 44200.00
Waluta PLN
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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: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA”, Renata Przybylska
Email wykonawcy: marek@ogrodyiparki.pl
Adres pocztowy: ul. Wilkowskiego 18
Kod pocztowy: 64-100
Miejscowość: Leszno
Kraj/woj.: wielkopolskie
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 54366.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54366.00
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:
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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