Ogłoszenie nr 510415266-N-2021 z dnia 12.02.2021 r.
Urząd Miasta: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej
nr 18.
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: 609244- N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540238654 – N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 65423300000000, ul. ul. Podgórna 22, 65-424
Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0684564100,4564406 do 08, e-mail
zamowienia@um.zielona-gora.pl, faks 068 4564155, 4564455.
Adres strony internetowej (url): https://zielona-gora.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DO-ZP.271.94.2020
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:
Przedmiot zamówienia obejmuje: czyszczenie terenu z drzew oraz krzewów samosiejek,
wykonanie muru oporowego w narożniku boiska, budowę niewielkich obiektów kontenerowych
(tymczasowych obiekty budowlanych) przeznaczonych pod szatnię oraz magazyn wraz z
instalacjami i sieciami, budowę wiaty drewnianej piknikowej, wykonanie zieleni izolacyjnejszpaleru drzew wzdłuż granic działek objętych opracowaniem (sąsiadujących z działkami
przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową ), oświetlenie boiska do rugby, wyposażenie
boiska w bramki do gry w rugby, montaż elementów małej architektury w miejscu
zaplanowanym pod budowę miejsc postojowych wykonanie utwardzenia w postaci kruszywa 031,5 (dopuszcza się przekrusz betonowy) – grubość 15 cm, po uprzednim zdjęciu warstwy
humusu. Uwaga!: w odniesieniu do dokumentacji projektowej Zamawiający zrezygnował z

wykonania: montażu ścieżki zdrowia z siedmioma drewnianymi elementami do ćwiczeń,
wykonaniu trawiastych skarp wypoczynkowych z zejściami (schodami) wykonanymi z
betonowych płyt chodnikowych w miejscu starych trybun, budowy miejsc postojowych dla
samochodów osobowych oraz dla autobusów, budowy ścieżek pieszych, rekultywacji boiska
trawiastego i wysianiu nowej mieszanki traw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty
jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr I.3 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie udzielane jest jako część zamówienia. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 1) Główny kod: 45.11.12.91-4 - Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu; 2) Dodatkowe kody: 45.11.27.10-5 -Roboty w zakresie kształtowania
terenów zielonych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 439389.33
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: MATI- BUD Marcin Oszczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stary Kisielin – Zatorze 1
Kod pocztowy: 66-002
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie
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 551040.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 551040.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 629760.00
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.

