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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435164-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
2019/S 179-435164
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
Zielona Góra
65-424
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Zielona Góra Departament Organizacyjny – Biuro Zamówień Publicznych
Tel.: +48 684564419
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Faks: +48 684564455
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zielona-gora.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka–Gęśnik na cele parku
miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze
Numer referencyjny: DO-ZP.271.34.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45111291

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu
wzdłuż cieku wodnego Myszka–Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach
zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry–
Miasto Zielona Góra.
2. Przedmiotem inwestycji jest dokończenie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego
Myszka–Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn.
Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona
Góra”.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót i inwentaryzacją zawartymi w załączniku nr I.4 do SIWZ.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 252 516.63 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000
31527200
37535200
45000000
45111200
45111213
45111250
45112300
45112330
45112440
45112700
45112710
45112711
45112720
45112723
45212120
45233162
45223800
45233161
45233200
45233222
45233253
45233260
45233293
45233340
45236000
45242000
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45247200
45310000
45315300
45315100
45316100
45111230
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
W ramach przedsięwzięcia budowlanego obejmującego zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego
Myszka–Gęśnik na cele parku miejskiego należy wykonać następujące elementy:
1) dokończenie kładek nad ciekiem wodnym,
2) dokończenie zbiornika spiętrzającego wraz z zastawką,
3) dokończenie ścieżek o nawierzchni drewnianej,
4) dokończenie ścieżek z nawierzchni mineralnej,
5) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
6) dokończenie ścieżek o nawierzchni z kostki brukowej oraz schodów terenowych,
7) kompletne wykonanie miejsca do plażowania oraz miejsca pod hamaki,
8) kompletne wykonanie zjeżdżalni na skarpie,
9) kompletne wykonanie podestów drewnianych z siatkami nad ciekiem wodnym,
10) kompletne wykonanie miejsca na ognisko
11) dostawa i montaż elementów małej architektury w postaci: hamaków, stołów z ławami, wiat drewnianych,
ławek z oparciem i bez oparć, koszy na śmieci, kontenerów na piasek, stojaków na rowery, tablic informacyjne
12) dokończenie robót w istniejącym placu zabaw dla psów
13) kompletne prace ogrodnicze, nasadzenia roślin, wykonanie łąk kwietnych i trawników
14) wykonanie badań gleby
15) dokończenie oświetlenia terenu-zgodnie z projektem,
16) wykonanie robót ziemnych, porządkowych, kształtowania terenu w tym:
a) ciek wodny i spiętrzenia wody – wykonano 95 %,
b) roboty melioracyjne,
c) oczyszczenie z gruzowisk wraz z utylizacja gruzu,
d) oczyszczenie terenu ze śmieci wraz z wywiezieniem i utylizacją,
e) rekultywacja gleby,
f) rekultywacja terenu,
g) tarasowanie pagórków,
h) roboty w zakresie kształtowania terenu.
Uwaga 1: należy ponadto zmienić lokalizację rampy dla osób niepełnosprawnych, aby nie naruszać terenu
sąsiedniego (przy północnej granicy działek przy ogródkach działkowych). Należy ukształtować i umocnić
skarpę u podnóża ogrodzenia oraz wykonać nowe ogrodzenie na odcinku ok. 70 m z siatki na podmurówce.
Uwaga 2: należy poprawić sposób odwodnienia mostków z uwagi na złe ukształtowanie nawierzchni i
zalegającą wodę, ponadto za przyczółkiem mostków jest zapadlisko nawierzchni, które należy naprawić.
Uwaga 3: należy domiałować nawierzchnie z mieszanki mineralnej na całej długości ścieżek.
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Uwaga 4: w miejscu punktu widokowego i zjeżdżalni na skarpie dokonano odkrywek i wydobyto odpady oraz
gruz budowlany, które należy oczyścić, wywieź i zutylizować.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena ofert / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: gwarancja / Waga: 40

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp;
2. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 90
000,00 PLN;
3. oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i https://
miniportal.uzp.gov.pl/

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 104-250927

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka–Gęśnik na cele parku
miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
09/09/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Arman Roboty Ziemne s.c. J. Małecka M. Piskorowski
Żary
Kadłubia 42A
68-200
Polska
Kod NUTS: PL432
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 327 742.28 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b
ustawy Pzp i spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie, określone w pkt 5.1. SIWZ oraz niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1)
ustawy Pzp z uwagi na okoliczności określone w pkt 5.2. SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w
ofercie.
3. Informacja na temat dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania zawarta jest w pkt 7 SIWZ.
4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z dokumentami zamówienia

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2019
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