OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Stawiszyn przyjazny dzieciom - przebudowa publicznego placu zabaw
Numer ogłoszenia: 234206 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 184094 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn,
woj. wielkopolskie, tel. 062 7528079, faks 062 7528097.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stawiszyn przyjazny dzieciom przebudowa publicznego placu zabaw..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO PLACU ZABAW
W STAWISZYNIE UL.KALISKA 7/9 DZIAŁKA NR 501 I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.Roboty pomiarowe przy powierzchniowych rob. ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów
postojowych - ha 0.086 2.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - m2
598.20 3.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) do 25 cm - m2 598.20 4.Mechaniczne
plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - m2 260.80 5.Wywóz ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km - m³598.2*0.25 II.PODŁOŻA PIASKOWE- PLAC
ZABAW 6.Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w głębokości 20
cm- m² 249.42 7.Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km- m³
49.804 8.Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy 1mpo
zagęszczeniu- m2 249.02 9.Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym grubość warstwy po
zagęszczeniu do gr 12 cm- m2249.02 10.Nawierzchnia piaskowa dolna warstwa placu rozścielana
ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - m2249.02 11.Nawierzchnia piaskowa górna warstwa
placu rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - m2 249.02 12.Obrzeża pcv o wys. 20
cm - m 65,00 III.POWIERZCHNIA UTWARDZONA GLINIASTA 13.Mechaniczne wykonanie
koryta na całej szerokości jezdni i chodników w głębokości 20 cm (224.9+29.98) - m2 254.90
14.Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość (224.90*0.2) - m3 50.98
15.Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy - m2 254.90 16.Podsypka
piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - grubość warstwy po zagęszczeniu do gr 12 cm - m2254.90
17.Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym
- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2254.90 IV.CHODNIK WEWNĘTRZNY Z KOSTKI
BRUKOWEJ 18.Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu - m²93,90 19.Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - grubość warstwy po
zagęszczeniu do 10 cm - m²93,90 20.Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3
cm grubość warstwy po zagęszczeniu- m²93,90 21. Podsypka cementowo-piaskowa z
zagęszczeniem ręcznym - grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm- m² 93.90 22.Nawierzchnie z
kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m² 93.90 23.Rowki
pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm- m127,52 24.Obrzeża betonowe o
wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- m pełnieniem spoin zaprawą cementową m127.52 V.WYPOSAZENIE W URZADZENIA ZABAWOWE 25.Dostawa i montaż. Zestaw
zabawowy typu Olka- metalowy lub równoważny - kpl 1 26.Dostawa i montaż. Pomost ruchomy

lub równoważny - kpl 1 27.Dostawa i montaż. Huśtawka metalowa ważka lub równoważna - kpl 1
28.Dostawa i montaż. Huśtawka pies lub równoważny - kpl 1 29.Dostawa i montaż Huśtawka
podwójna wahadłowa mix - kpl 1 30.Dostawa i montaż. Słupki do slalomu lub równoważne- kpl 1
31.Dostawa i montaż. Drabinka lub równoważna - kpl 1 32.Dostawa i montaż. Kółko - krzyżyk lub
równoważny - kpl 1 33.Dostawa i montaż Sześcian wielofunkcyjny lub równoważny - kpl 1
34.Dostawa i montaż Równoważnia metalowa lub równoważny - kpl 1 VI.WYPOSAŻENIE
STAŁE PLACU ZABAW 35.Dostawa i montaż .Ławki Parkowej - szt.6 36.Dostawa i montaż Kosz
Parkowy - szt.2 37.Dostawa i montaż Tablicy regulaminowej - kpl.1 38.Stojak na rowery- szt.1
VII.OGRODZENIE PLACU ZABAW 39.Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych
obetonowanych - rozebranie, wycinka żywopłotu - m² 157,00 40.Ogrodzenia wewnętrzne placu
zabaw z paneli prętowych ocynkowanych wysokości 1.6 m na słupkach z kształtowników m 94,14
41.Ogrodzenia zewnętrzne placu zabaw - furtka stalowa panelowa z prętów 1,50x1,60- szt.1
42.Ogrodzenia zewnętrzne placu zabaw - brama panelowa z prętów ocynkowana 2.40x1.60 m- szt.1
VIII.TRAWNIKI OBWODOWE i NASADZENIA 43.Przygotowanie mieszanek do nawożenia
gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu - m³ 13.04 44.Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z
transportem taczkami na terenie płaskim - m³ 39.12 45.Wykonanie trawników dywanowych siewem
z nawożeniem - m² 260.80 46.Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych - m² 260.80 47.Sadzenie
drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim średnica/głębokość: 0.5 m - Żywotnik(Tuja) - szt.50
48.Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim bez zaprawy dołów; średnica/głębokość:
0.5 m - Cyprysik groszkowy szt.13 49.Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na
terenie płaskim w średnica/głębokość: 0.5 m- Miłorząb dwuklapowy (forma pienna) szt. 8 Zakres
robot objęty jest załączonym projektem zagospodarowania terenu przebudowy placu zabaw w
Stawiszynie przy ul. Kaliskiej i Szkolnej...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.12.00-0, 45.34.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 _Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju_ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach
działania _Odnowa i rozwój wsi_ objętego PROW na lata 2007-2013...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
J&S. Wawrzyniak Sp. z o.o., ul. Przybrzeżna 17, Kalisz, 62-800 Kalisz, kraj/woj.
wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128805,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 126739,85
Oferta z najniższą ceną: 126739,85 / Oferta z najwyższą ceną: 195949,95
Waluta: PLN.

Z up. Burmistrza
/-/ Beata Kuśmierczyk
Sekretarz Gminy i Miasta

