Ogłoszenie nr 500042258-N-2017 z dnia 12-10-2017 r.
Rozdrażew: Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE
ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rozdrażew, Krajowy numer identyfikacyjny
25085518500000, ul. ul. Rynek 3, 63708 Rozdrażew, woj. wielkopolskie, państwo
Polska, tel. 627 221 305, e-mail wjasniak@rozdrazew.pl, faks 627 221 370.
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie boiska w
Rozdrażewie
Numer referencyjny GK.271.1.LSR.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
zagospodarowanie terenu boiska na działce nr 572/23 w miejscowości Rozdrażew .
Zakres prac obejmuje: 1. Przygotowanie terenu pod budowę- usunięcie 2 drzew 2.
Roboty ziemne i przygotowawcze - 248,05 m² 3. Nawierzchnię piaskową placu zabaw i

siłowni – 173,79 m² 4. Nawierzchnię trawiastą -94,16 m² 5. Obramowanie nawierzchni
trawiastej- 180,22 m² 6. Ogrodzenie panelowe 51,76 m 7. Odtworzenie terenów
zielonych 219,92 m² 8. Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w urządzenia: 1)
Tor przeszkód - 1 szt. wymiary ok. 195x170x110cm, przegrody z płyty HDPE, rama z
rur stalowych chromowanych, uchwyty oraz liny z materiału syntetycznego. 2) Bujak
pojedynczy – 1 szt. wymiary ok. 30x110x85cm, siedzisko z płyty HPL, rama stalowa ze
stali nierdzewnej, malowana proszkowo, osadzona na sprężynie metalowej,
ocynkowanej, uchwyty z materiału syntetycznego 3).Wieża z podestem – 1 szt. wymiary
ok. 395x525x300cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo, wszelkie
łączniki i mocowania ze stali nierdzewnej, uchwyty z materiału syntetycznego, liny
zbrojone przegrody, podesty z płyty antypoślizgowej HDPE, ślizg zjeżdżalni z stali
nierdzewnej. 4). Huśtawka – 1 szt. wymiary ok. 235x395x230cm, rama ze stali
nierdzewnej, malowanej proszkowo, uchwyty i łączniki ze stali nierdzewnej, malowane
proszkowo, siedzisko z płyty HDPE, na zawiesiu łańcuchowym, jedno siedzisko
przeznaczone dla małych dzieci w wieku 1-3 lat, drugie w wieku od 3-12 lat. 5).Bujak
poczwórny – 1 szt. wymiary ok. 120x120x65cm, 4 siedziska i uchwyty, siedzisko z płyty
HPL, rama stalowa ze stali nierdzewnej ,malowana proszkowo, osadzona na sprężynie
metalowej, ocynkowanej, uchwyty ze stali nierdzewnej i malowane proszkowo. 6)
Wioślarz – 1 szt. wymiary ok. 135x85x90cm, rama i uchwyty z rur stalowych
nierdzewnych, malowanych proszkowo, łączniki zestali nierdzewnej. 7). Wyciąg z góry
– 1 szt. wymiary ok. 100x80x195cm, rama i uchwyty z rur stalowych nierdzewnych,
malowanych proszkowo, łączniki ze stali nierdzewnej. 8). Wyciskanie siedząc – 1 szt.
wymiary ok. 100x90x195cm, rama i uchwyty z rur stalowych nierdzewnych,
malowanych proszkowo ,łączniki ze stali nierdzewnej. 9). Orbitrek - 1 szt. wymiary ok.
170x65x195cm, rama i uchwyty z rur stalowych nierdzewnych, malowanych proszkowo,
łączniki ze stali nierdzewnej. 10) Elementy małej architektury Ławki 7 szt.-wymiar: ok.
205x40x45 cm, siedzisko: drewno iglaste impregnowane lakierobejcą na kolor brązowy,
podstawa : beton architektoniczny, kolor szary naturalny Kosze na śmieci " 5 szt.
wymiar: ok. 45x46x98 cm, obudowa: beton architektoniczny, kolor szary naturalny, jak
dla ławki, daszek : stal lakierowana na kolor ciemno szary Tablica informacyjna 3szt.wymiary: ok. 68x5x200cm,stelaż z profili stalowych ok. 40x40mm ocynkowanych
ogniowo i malowanych proszkowo, tablica z nadrukiem z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo lub płyty HPL na tablicy zamieścić informację o przeznaczeniu
placu zabaw, siłowni, regulamin oraz informacje o sposobie korzystania . Wszystkie
montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i
certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o
obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dziećmi. 9.Wyposażenie boiska do gry w piłkę nożną: 2 szt. bramki
aluminiowe (5x2m)wraz z siatkami, montowane w tulejach, 2 piłkochwyty za bramkami
do piłki nożnej, wolnostojące o wysokości 4,00 m i długości 17 m każdy, zamocowane
na haczykach ocynkowanych, wykonane z siatki polipropylenowej, bezwęzłowej o
grubości splotu 5mm i wymiarach oczek ca 45x45 mm, wykończonej wzmocnieniem po
obwodzie, siatka koloru zielonego. Uwaga Wymienione w przedmiarze robót nazwy
wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem
ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako
zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może
zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164
z późn. zm.). Uwaga: Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia
zobowiązany jest do wykonania: - wszystkich robót, które określa dokumentacja

projektowa i przedmiar robót, - Dodatkowe informacje Zamawiającego Plac budowy
Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy z Wykonawcą. Tabele R (robocizna),
M (materiały), S (sprzęt) - załączone do kosztorysu ofertowego nie muszą być
wypełniane, a obrazują poglądowo zakres prac i nakładów jakie należy ponieść.
Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć plac budowy zgodnie z przepisami
ochrony ppoż.i bhp. Urządzenia i materiały, stosowane przy realizacji przedmiotu
niniejszego zamówienia, muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty
lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.
II.5) Główny Kod CPV: 45112723-9
Dodatkowe kody CPV:
45111291-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67.ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Pomimo dwukrotnego ogłoszenia o przetargu nieograniczonym , w Biuletynie Zamówień
Publicznych, nie wpłynęła żadna oferta. Postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zostały unieważnione na podstawie art.93.ust.1 pkt 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Wobec powyższego przeprowadza się negocjacje z jednym
wykonawcą.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

