Ogłoszenie nr 510080604-N-2020 z dnia 12-05-2020 r.
Urząd Miejski w Jedwabnem: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie terenów
rekreacyjnych przy ul. Plac 250-lecia w Jedwabnem oraz w miejscowości Pawełki,
gm. Jedwabne"

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
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII.
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju
lokalnego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528260-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Jedwabnem, Krajowy numer identyfikacyjny 00052737400000,
ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 2172040,
e-mail urzad@jedwabne.pl, faks 86 2172040.
Adres strony internetowej (url): www.jedwabne.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych przy ul. Plac 250-lecia
w Jedwabnem oraz w miejscowości Pawełki, gm. Jedwabne"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BIOŚ.271.2.2020
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:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.: „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych przy ul. Plac 250-lecia w Jedwabnem oraz w
miejscowości Pawełki, gm. Jedwabne”. 2. Zakres robót obejmuje: 1) Zagospodarowanie przestrzeni

publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych na części działek o nr ewid. 328 i 1471 przy
ul. Plac 250-lecia w m. Jedwabne w tym m in.: - wyznaczenie i wykonanie stref zabaw i aktywności,
- wykonanie ogrodzenia, - przygotowanie trawnika oraz strefy bezpieczeństwa, - wykonanie altany
drewnianej i prowadzącego do niej ciągu pieszego, - wykonanie strefy o nawierzchni poliuretanowej
do gry w koszykówkę, - montaż wyposażenia obiektów. 2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w obrębie terenów rekreacyjnych na części działki o nr ewid. 226 w m. Pawełki w tym m in.:
- wyznaczenie i wykonanie strefy zabaw, - roboty ziemne, - wykonanie ogrodzenia, - przygotowanie
trawnika oraz strefy bezpieczeństwa, - wykonanie altany drewnianej i prowadzącego do niej ciągu
pieszego, - montaż wyposażenia obiektów, oraz inne prace towarzyszące wymagane do właściwego
funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres robót został określony w Projektach
budowlano-wykonawczych, Przedmiarach robót i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót. W/w opracowania stanowią załączniki do SIWZ. 3. Zawarte w załącznikach określających
szczegółowy zakres prac i przedmiot zamówienia do niniejszej SIWZ nazwy materiałów/urządzeń,
producentów, czy znaków towarowych podano jako przykładowe, określające standard techniczny
i jakościowy oraz mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Materiały/urządzenia
do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne)
niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji
na wykonany przedmiot zamówienia na okres zgodny ze złożoną ofertą lecz nie krótszy
niż 36 miesięcy (3 lata) od dnia odebrania przez Zamawiającego robot budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokołu końcowego. 5. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji
niż 36 miesięcy (3 lata) oferta, jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona.
6. Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą
prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym
i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą
być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt
Wykonawcy. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę
do wykonywania czynności objętych przedmiotowym zamówieniem (operatorzy sprzętu, pracownicy
fizyczni wykonujący zamówienie), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 1040 z późn. zm.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212000-6
Dodatkowe kody CPV: 45111291-4, 45100000-8, 45112723-9, 45233222-1
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: 12/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 209 078.98

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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: ABIES Kuczyńscy s.c.
Email wykonawcy: abies@abies.net.pl
Adres pocztowy: Miecze 26
Kod pocztowy: 19-206
Miejscowość: Rajgród
Kraj/woj.: podlaskie
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 209 078.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 209 078.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 344 145.49
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.

Burmistrz Jedwabnego
Adam Mariusz Niebrzydowski

