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Ogłoszenie nr 500175747-N-2018 z dnia 25-07-2018 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Integracyjny plac
zabaw wraz z oświetleniem zewnętrznym terenu w LPKiW Myślęcinek
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: 566918-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Krajowy numer
identyfikacyjny 9007292000000, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz, woj. kujawskopomorskie, państwo Polska, tel. 523 280 009, e-mail sekretariat@myslecinek.pl, faks
523 280 024.
Adres strony internetowej (url): www.myslecinek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Integracyjny plac zabaw wraz z oświetleniem zewnętrznym terenu w LPKiW Myślęcinek
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2/UZP/PM/2018
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:
3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 uPzp, polegające
na wykonaniu, zgodnie z dokumentacją projektową,integracyjnego placu zabaw dla dzieci wraz z
oświetleniem zewnętrznym terenu w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175, na terenie
Leśnego ParkuKultury i Wypoczynku „Myślęcinek” (działka nr 2/8, obręb 363). Przedmiot
zamówienia realizowany na podstawie zaświadczenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia
08.05.2017 r. potwierdzającego brak podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia z dnia
27.02.2017r. oraz decyzja nr 116/2018 z dnia 02.02.2018r. zatwierdzająca projekt budowlany i
udzielająca pozwolenia na budowę. W zakresie robót uwzględniono: 1. wykonanie nawierzchni:
- piaskowej – powierzchnia 417 m2 - syntetycznej - powierzchnia 73 m2 - trawiastej powierzchnia 1230 m2 2. wykonanie chodnika –powierzchnia 38,5 m2 3. montaż ogrodzenia; 1/3
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długość 193 m – zgodnie z projektem, 4. montaż urządzeń do zabaw i ćwiczeń ruchowych- 15
szt. 5.urządzenie zieleni – wykonanie nasadzeń roślinnych wraz z przygotowaniem podłoża 6.
montaż wyposażenia dodatkowego – 13 szt. 7. Wykonanie oświetlenia terenu zgodnie z decyzją
o pozwoleniu na budowę nr 1 16/2018 z dnia 02.02.2018 r. W strefach bezpieczeństwa urządzeń
nawierzchnie: -syntetyczna – gumową z granulatu w kolorze niebieskim, z warstwą
pochłaniającą energię; - piaskowa – z piasku o uziarnieniu 0,2 do 2,0mm,grubość warstwy 30cm;
- trawiasta– wykonanie trawników dywanowych metodą wysiewu nasion traw odpornych na
wydeptywanie wraz z przygotowaniem podłoża; Nawierzchnie zgodne z normą PN-EN 1177.
2.2. Chodnik o szerokości 150cm z kostki brukowej gr. 6cm w kolorze czerwonym i żółtym na
podbudowie przepuszczalnej. Obrzeża prefabrykowane 6x20cm w kolorze nawierzchni układane
na zaprawie cementowej. Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 80cm w kolorze
zielonym. Bramy i furtki z wypełnieniem panelowym – systemowe. Montaż urządzeń wg
zestawienia wyposażenia. Urządzenia muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176 (deklaracja
zgodności oraz certyfikat). Bezwzględnie należy zachować wymiary stref bezpieczeństwa dla
projektowanych urządzeń. Oświetlenie placu zabaw oprawami Stela 6 gen 2 Round 48 LED na
słupach stalowych stożkowych, pokrytych czarną farbą proszkową, o wysokości 5 m. Słupy
ustawiać na fundamentach prefabrykowanych. Załączanie oświetlenia wyłącznikiem
zmierzchowym. Instalację ochrony od porażeń wykonać zgodnie z PN – HD 6036 – 4 – 41.
Roboty w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: 1) Dokumentacja projektowa
wykonawcza (DPW) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST) opracowanych przez inż. Agnieszka Ziembińska PBU „POR TAL” ul. Powst. Wlkp.
55/49, 85-090 Bydgoszcz. 2) Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót, 3) Wzór umowy.
Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 stanowią integralną część SIWZ i są dostępne na stronie
internetowej Zamawiającego www .myslecinek.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego
postępowania. Uwaga: Jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to
świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie
materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach, nie gorszych niż te na które
wskazują zastosowane nazwy. Zamawiający podkreśla, iż podane nazwy własne urządzeń
stanowią jedynie przykład, dany Wykonawcom wyłącznie w celu zapoznania się ze stopniem
złożoności przedmiotu zamówienia, jak również w celu wskazania dla jakich urządzeń uzyskano
oczekiwane i wymagane efekty przedmiotu zamówienia. Wymagania dotyczące zatrudnienia
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29
ust. 3a zPzp zostały określone w pkt.13 SIWZ. 3.2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia
określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 1. 45233250-6 roboty w zakresie
nawierzchni, 2. 28822000-0 ogrodzenia, 3. 45212000-6 urządzenia zabawowe i elementy małej
architektury, 4. 45231400-9 roboty budowlane w zakresie linii energetycznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212000-6
Dodatkowe kody CPV: 45233250-6, 28822000-0, 45231400-9

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: 23/07/2018
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IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 466312.35
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: FENSTER Sp. z o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 65
Kod pocztowy: 85-825
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 639570.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 639570.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 699767.91
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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