Ogłoszenie nr 510114281-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.
Gmina Mikołów: Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów
przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn. „MULTIRIG”
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: 531803-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43190 Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów biegów przeszkodowych przy ul.
Zielonej w ramach projektu pn. „MULTIRIG”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-17/2020
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:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie konstrukcji do treningów
biegów przeszkodowych przy ul. Zielonej w ramach projektu pn. „MULTIRIG” w Mikołowie
na terenie istniejącego obiektu sportowego. Konstrukcja do treningów biegów
przeszkodowych jest planowana do realizacji na działce nr 1007/56. W celu sporządzenia
dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww.
konstrukcji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje. Konstrukcja ma
mieć wymiary minimum 10,0 m x 3,0 m i wysokość ok. 3,0 m i znajdować się ma na terenie
istniejącego obiektu sportowego, pomiędzy boiskami, a łukiem bieżni. Należy przewidzieć
prace ziemne. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego.
Wykonawca posiadając projekt wraz z uzgodnieniami dokona zgłoszenia w Starostwie
Powiatowym w Mikołowie. Zakres prac: I Prace projektowe Wykonanie projektu,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem niezbędnych
uzgodnień oraz wszelkich zgód i pozwoleń wynikających z prawa budowlanego. Ilość
kompletów ma być taka, aby dla Inwestora pozostały 2 kpl. dokumentacji. Przed złożeniem

do Starostwa Powiatowego dokumentacja musi być uzgodniona i zaakceptowana przez
Inwestora. Całość opracowań wykonać w formie elektronicznej na płycie CD w formatach
PDF, DWG, doc. 1) Mapę do celów projektowych/mapę zasadniczą Wykonawca pozyskuje
we własnym zakresie. 2) Zakres i formę dokumentacji projektowej, umożliwiającej uzyskanie
wszelkich zgód i pozwoleń i realizację zadania należy opracować zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami. 3) Projekt musi być przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu. 4)
Uzyskanie na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego wymaganych
obowiązującymi przepisami stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich
organów. 5) Ilość opracowań dla Zamawiającego: projekt budowlany – Ilość kompletów ma
być taka, aby dla Inwestora pozostały 2 kpl. Dokumentacji. Całość opracowań wykonać w
formie elektronicznej na płycie CD w formatach PDF, DWG, doc. 6) Ponadto Wykonawca
sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa. 7) Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym
staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 8)
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on zgodny z umową, obowiązującymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. 9) Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem
prac budowlanych musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 10) Warunki wykonania i
odbioru robót budowlanych powinny być zgodne z zawartością odpowiednich specyfikacji
technicznych. II Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji technicznej, przewidziane do realizacji w terminie do 17.08.2020
r. • Geodezyjne wyznaczenia charakterystycznych punktów inwestycji, • Roboty ziemne
związane z wykonaniem połączenia konstrukcji z gruntem, • Montaż konstrukcji do
treningów biegów przeszkodowych • Montaż tablicy informacyjnej, • Montaż mat
przerostowych na istniejącej trawie, • Prace porządkowe z ewentualnym obsianiem trawą. W
zakres wykonania robót wchodzą w szczególności: Konstrukcja ma mieć wymiary minimum
10,0 m x 3,0 m, wysokość ok. 3,0 m i być zespolona na stałe z gruntem. Projektowana
konstrukcja znajdować się ma na terenie istniejącego obiektu sportowego, pomiędzy
boiskami, a łukiem bieżni. Konstrukcja musi być odporna na warunki atmosferyczne
(zabezpieczona ocynkiem i farbą proszkową odporną na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV), stabilna. Elementy szczególnie narażone na wycieranie powłoki
wykonane mają być ze stali nierdzewnej. Lakier matowy, szorstki, ułatwiający chwyt i
zapobiegający ślizganiu się dłoni. Pod konstrukcją należy wykonać nawierzchnię bezpieczną
(syntetyczną z mat przerostowych) o wymiarach konstrukcji + min. 1,0 m z każdej strony
Klatka przeznaczona ma być do instalacji na zewnątrz, stabilnie przymocowana do
betonowych fundamentów. Wymagana dotyczące terenu: • podłoże: mata przerostowa z
wysoką odpornością na ścieranie posiadająca atest PZH, certyfikat HIC (upadek z wysokości
pow. 3,0 m) oraz spełniająca normę PN-EN 1177. Stalowa konstrukcja o wymiarach
minimalnych: szer. 3,0 m x dł. 10,0 m x wys. około 3,0 m zawierająca następujące
przeszkody: 1) Monkey bar prosty; 2) Multirig (klasyczny) (kółka + drążek) – element do
ćwiczenia siły uchwytu, koordynacji polegający na swingu; 3) Drabinki ruchome min. 2 szt.;
4) Flying monkey bars - drążki do przeskakiwania góra dół oraz przechodzenia na rękach.
Odległość od drążków = 1,80 m; 5) Drążki do podciągania; 6) Hot wheels (obręcze, koła
obrotowe); 7) Kołowrotek (chomik); 8) Drabina salmona; 9) Lina – do podciągania się o
długości 4,0 m; 10) Kołki do przechodzenia z ringami (ninja ring); 11) Strażak; 12) Wariat;
13) Kołkownica (pozioma lub pionowa). Tablica informacyjna 1 szt. ma być odporna na
działanie czynników atmosferycznych, powinna zawierać warunki i zasady korzystania z
konstrukcji do biegów przeszkodowych, numery telefonów alarmowych (policja, pogotowie
ratunkowe, straż miejska). Opis i piktogramy należy wykonać na płycie HPL, druk sitodruk.
Treść planowaną do umieszczenia na tablicy należy uzgodnić z Inwestorem. Szczegółowy
opis zamieszczono w programie funkcjonalno – użytkowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV: 37410000-5, 71220000-6
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: 24/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 42948.00
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: New Age Sport Conctructions Sp. z o.o.
Email wykonawcy: tomek@nasc.pl; wojtek@nasc.pl
Adres pocztowy: Pod Lasem 79
Kod pocztowy: 44-210
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie
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 52826.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56580.00
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.

