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Ogłoszenie nr 500211392-N-2018 z dnia 04-09-2018 r.
Gmina Lądek Zdrój: Przebudowa targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną
infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej
infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020,
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Przebudowa targowiska w Lądku-Zdroju wraz z
budową parkingu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych
zlokalizowanych na działce 162/18, jedn. ewid. 020808_4 Lądek-Zdrój - miasto, obręb: 0003 Stare
Miasto nr 00008-65171-UM0100006/17
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580512-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lądek Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89052355600000, ul. ul. Rynek 31, 57540
Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 117 850, e-mail umig@ladek.pl, faks
748 147 418.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/index,idmp,3,r,r
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa targowiska w Lądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych
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Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WR.271.6.2018.206
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:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę targowiska wraz z budową parkingu oraz niezbędną
infrastrukturą techniczną w tym: przyłącze do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, odwodnienie placu, udostępnienie punktu poboru energii elektrycznej,
oświetlenia placu, montażu drewnianych wiat handlowych oraz małą architekturą: ławki, stojaki na
rowery, wiaty śmietnikowe, kosze na śmieci. 2. Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: 2.1
rozbiórki istniejącego murka wzdłuż ul. Słodowej, 2.2 usunięcia istniejących nawierzchni placu, 2.3
wykonania nowych dróg i chodników, 2.4 rozbiórki dwóch budynków inwentarskich, 2.5 wycinki
drzew i usunięcie krzewów oraz wykonania nowych nasadzeń, 2.6 montażu nowych, powtarzalnych
wiat targowych wraz ze stanowiskami do sprzedaży, 2.7 wykonania nowych schodów zewnętrznych
terenowych i rampy dla osób niepełnosprawnych, 2.8 wykonania nowego placu targowego, 2.9
wykonania skarpy przy placu targowym, 2.10 montażu nowego ogrodzenia, 2.11 montażu stojaków
rowerowych, ławek, koszy na śmieci oraz wiat śmietnikowych, 2.12 montażu nowego oświetlenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45213142-0
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1

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: 20/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1559741.83
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
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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: WASAMA Roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, instalacje i pomiary
elektryczne. J. Watras, Z. Sadliński, A. Malinowski Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nadbrzeżna 10
Kod pocztowy: 57-540
Miejscowość: Lądek-Zdrój
Kraj/woj.: dolnośląskie
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 2043257.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1917000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2097070.81
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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