
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Stworzenie Centrum Zabawowo – Edukacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA RYPIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 40

1.5.2.) Miejscowość: Rypin

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48542809632

1.5.8.) Numer faksu: +48542809654

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.turalski@rypin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/655606

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:
Stworzenie Centrum Zabawowo – Edukacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74b12b43-3a61-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00404073/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-21 12:12

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037369/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Stworzenie Centrum Zabawowo-Edukacyjnego

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:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359978/01

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: ZP.271.10.2022

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 wykonanie placu zabaw, nawierzchni oraz stref bezpieczeństwa pod urządzenia w ramach
zadania inwestycyjnego „Stworzenie Centrum Zabawowo Edukacyjnego” przy ul. Koszarowej w Rypinie. 
2) Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
a) dostawę i montaż 12 szt. fabrycznie nowych urządzeń placu zabaw, 12 szt. fabrycznie nowych elementów małej
architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery) i 1 szt. tablicy z regulaminem całego placu zabaw,
b) wykonanie nawierzchni piaskowej w ilości około 1 600,00 m2,
c) wykonanie nawierzchni poliuretanowej w ilości około 200,00 m2,
d) wykonanie krawężników gumowych SBR w ilości około 260 mb, 
e) coroczną kontrolę podstawową w okresie trwania gwarancji,
f) uporządkowanie terenu po pracach.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa. 
4) Załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty.
5) UWAGA! Wskazane w Załączniku Nr 1 do SWZ – Dokumentacja projektowa dokumenty dotyczące nawierzchni
poliuretanowej, które wymagane będą w celu weryfikacji parametrów nawierzchni poliuretanowej weryfikowane będą przez
Zamawiającego na etapie realizacji umowy.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

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

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

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

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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
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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: 929474,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 929474,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 929474,10 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: Dr Spil Polska Marcin Kozubek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 273846834

7.3.3) Ulica: J. Pietrusińskiego 14

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-842

7.3.6.) Województwo: śląskie

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:

Wykonawca zamierza powierzyć następujące części zamówienia:
- wykonanie nawierzchni piaskowej placu zabaw,
- wykonanie krawężników gumowych SBR pod projektowane nawierzchnie i ścieżki piesze,
- wykonanie ścieżek pieszych o nawierzchni piaskowej,
- przygotowanie podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową,
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 929474,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-10-18 do 2022-11-27

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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