Ogłoszenie nr 510131150-N-2020 z dnia 20-07-2020 r.
Gmina Mikołów: Zaprojektowanie i wybudowanie centrum rekreacji i zabaw dla
najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ulicy Miodowej w Mikołowie
(Budżet Obywatelski)
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: 537336-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 centrum rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem
odpoczynku dla rodziców przy ulicy Miodowej w Mikołowie (Budżet Obywatelski)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-16/2020
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:
3.1. Zakres zamówienia obejmuje: Przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie centrum
rekreacji i zabaw dla najmłodszych z miejscem odpoczynku dla rodziców przy ulicy
Miodowej w Mikołowie, obejmujące zakresem zaprojektowanie i zgłoszenie robót w organie
administracji architektoniczno-budowlanej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z
dostawą, montażem i wykonaniem: • 1 huśtawki wahadłowej z siedziskiem typu bocianie
gniazdo, • 1 zestawu zabawowego – linarium, • 1 zestawu zabawowego – równoważnia, • 2
ławek z oparciem, • 1 tablicy informacyjnej z regulaminem, • podłoża piaszczystego
amortyzującego upadki, wraz z obrzeżami na podbudowie betonowej – ok. 220m2.
Inwestycja zlokalizowana będzie w Mikołowie przy ul. Miodowej 2, na części działki o nr
1014/136 na terenie objętym zapisem w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego B1MNU, tj. tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowe o niskiej
intensywności zabudowy (brutto). Proponowana lokalizacja inwestycji, mapka z
przeznaczeniem terenu w m.p.z.p. oraz mapka ewidencyjna znajduje się w załączniku Nr 1,
1a, 1b. W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować nowe elementy spełniające
minimalne wymagania opisane poniżej, po uprzednim wykonaniu dokumentacji projektowej i
zgłoszeniu wniosku do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Podstawowe

informacje: • Urządzenia te powinny być montowane w sposób zgodny z instrukcją
producenta urządzenia. • Urządzenia powinny być rozmieszczone z zachowaniem stref
bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami określonymi również przez producenta. • Urządzenia
mają być nowe i dopuszczone do stosowania na zewnątrz. • Urządzenia te mają być stabilnie
przymocowane do betonowych fundamentów dobranych wymiarowo do zastosowanych
urządzeń (klasa, wodoodporność i mrozoodporność betonu zgodnie z instrukcją producenta i
warunkami gruntowymi). • Nawierzchnie na placu zabaw powinny amortyzować upadki i być
dostosowane do zastosowanych urządzeń. • Zainstalowane urządzenia powinny posiadać co
najmniej 2 letni okres gwarancji, powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych
materiałów oraz mają posiadać aktualną deklarację zgodności/właściwości użytkowych lub
certyfikaty zgodne z Polskimi Normami / Aprobaty Techniczne/Oceny techniczne oraz mają
spełniać warunki bezpieczeństwa określone m.in. w następujących normach: PN-EN 11761:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i
nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 6:
Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7:
Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji PN-EN 1176-10:2009/Ap1:201308 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy PN-EN 117611: 2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 11: Dodatkowe szczegółowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej PN-EN
1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia. Zakres robót budowlanych ma obejmować: • przygotowanie terenu
(niwelacja – teren zróżnicowany wysokościowo; oczyszczenie z kamieni), • regulacja
istniejącej studzienki kanalizacyjnej – 1 szt., • wykonanie betonowych fundamentów pod
urządzenia zabawowe, • wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej o powierzchni ok.
220 m2 wraz z miękkimi obrzeżami na podbudowie betonowej, • wykonanie (uzupełnienie i
pielęgnacja) nawierzchni bezpiecznej trawiastej o powierzchni nie mniejszej niż 42 m2, •
dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. Rozwiązania
materiałowe powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Szczegółowy opis
zamieszczono w programie funkcjonalno – użytkowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1
Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 45212140-9
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: 15/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 41463.41
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: ML Budownictwo Marcin Laszczak
Email wykonawcy: mlbudownictwo@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Cicha, Biery 371
Kod pocztowy: 43-386
Miejscowość: Świętoszówka
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 51000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52853.10
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.

