Ogłoszenie nr 500233988-N-2018 z dnia 01-10-2018 r.
Gmina Miasto Złotów: "Budowa szlaku turystycznego przy jeziorze Zaleskim"
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: 611926-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Złotów, Krajowy numer identyfikacyjny 52544100000, ul. al. Piasta 1, 77400
Złotów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 263 21 49 wew. 31, e-mail urzad@zlotow.pl,
faks 67 265 00 25.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zlotow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Budowa szlaku turystycznego przy jeziorze Zaleskim"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.20.2018
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. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa szlaku turystycznego przy jeziorze Zaleskim”.
Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie geodezyjnym 92, na działkach nr: 296/7, 295, 279/2, 280,
281, 282, 644, 255, 256, 257, 250, 238/4, 230, 119, 510/1, 497, 192, 533/23, 445, 308, 314 i działka
nr 228 – właściciel Wojewoda Wielkopolski – odrębne pozwolenie. 2. Opis stanu istniejącego.
Inwestycja usytuowana jest na terenie Miasta Złotów. W większości przebiega wzdłuż linii
brzegowej jeziora Zaleskiego. Teren stanowią nieużytki, w części bagniste przez które przebiega
ścieżka użytkowana przez wędkarzy. Projektowany szlak turystyczny będzie się ciągnął przy
naturalnym brzegu jeziora i połączy dwie plaże (przy ul. Jeziornej i ul. Wioślarskiej), leżące na
przeciwnych brzegach jeziora. Projektowany szlak łączy się z istniejącą komunikacją dojściami: nr
1 z ul. Gorzelnianą, nr 2, 3, 4 z ul. Jastrowską oraz nr 5 z pomostów plażowych przy ul. Jeziornej.
Dodatkowy odcinek łączy projektowany szlak ze ścieżką leśną w kierunku lasu „Zwierzyniec”. 3.
Projektowane zagospodarowanie terenu. UWAGA: Zamawiający dokonał etapowania robót. Na
obecnym etapie nie zostanie wykonana trasa: „A” i trasa: „B”. Załączony przedmiar i kosztorys
ofertowy nie obejmuje wykonania tych tras. Budowa szlaku turystycznego została podzielona na
trasy „A”, „B”, „C”, ”D” oraz na przekroje poprzeczne „1”„1a”, „2a”, „3a”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”.

Trasa „A” - POZA ZAKRESEM OFERTY. Trasa „B” - POZA ZAKRESEM OFERTY. Trasa „C” o
długości 1315,36 m i zmiennej szerokości 1,5 - 2,5 m, zaprojektowane przekroje poprzeczne: • nr
„2a” na odcinku 305,08 m (0+000,00 – 0+305,08) • nr „3a” na odcinku 78,45 m (0+305,08 –
0+383,53) • nr „2a” na odcinku 107,36 m (0+383,53 – 0+490,89) • nr „3a” na odcinku 63,48 m
(0+490,89 – 0+554,37) • nr „2a” na odcinku 110,53 m (0+554,37 – 0+664,90) • nr „1a” na odcinku
208,50 m (0+664,90 – 0+873,40) • nr „7” na odcinku 87,74 m (0+873,40 – 0+961,14) • nr „1a” na
odcinku 354,22 m (0+961,14 – 1+315,36) • nr „1a” dojście nr 1, długość 25,87 m, • nr „1a” dojście
nr 2, długość 30,02 m, • nr „1a” dojście nr 3, długość 34,29 m, • nr „1a” dojście nr 4, długość 3,43
m, • nr „1a” dojście nr 5, długość 51,45 m, • nr „6” droga dojazdowa, długość 26,50 m, • nr „7”
utwardzenie nawierzchni pod ławki pow. 50m² i pod stojak na rowery pow. 37,50 m² Trasa „D” o
długości 81,40 m i szerokości 1,5 m, zaprojektowany przekrój poprzeczny: • nr „1” na całej trasie
(0+000,00 – 0+081,40) Ze względu na warunki wodno - gruntowe terenu na trasie zaprojektowano
cztery rury PVC oraz trzy drenaże francuskie. Odwodnienie szlaku przewiduje się powierzchniowo
na przyległe tereny.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233161-5
Dodatkowe kody CPV: 45233162-2, 45233130-2
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: 01/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 908247.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: Roboty Drogowo - Budowlane Jacek Karpinski
Email wykonawcy: rdb@interia.eu
Adres pocztowy: ul. Norwida 9
Kod pocztowy: 77-400
Miejscowość: Złotów
Kraj/woj.: wielkopolskie
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
Nazwa wykonawcy:
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:
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 1295565.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1295565.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1295565.29
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.

