Ogłoszenie nr 510135687-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.
Augustowskie Placówki Kultury: Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum w ramach
projektu: Odnowienie i unowocześnienie Muzeum Kanału Augustowskiego w Augustowie
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
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559366-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Augustowskie Placówki Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 68739100000000, ul. Rynek
Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 36 59, e-mail
apk.mdk.dorota@gmail.com, faks 87 643 36 59.
Adres strony internetowej (url): http://bip.apk.augustow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum w ramach projektu: Odnowienie i
unowocześnienie Muzeum Kanału Augustowskiego w Augustowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.2.2019
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:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy budynku Muzeum Kanału
Augustowskiego – budowa utwardzonych placów pieszych, zewnętrznej podziemnej instalacji
elektrycznej oraz montaż małej architektury. Zakres robót obejmuje niżej wymienione czynności:
Branża budowlana: - rozbiórki istniejących nawierzchni ciągów pieszych, - zdjęcie warstwy
humusu gr. 15cm (w miejscach poszerzeń), - korytowanie pod w-wy konstrukcyjne, - podbudowa
zasadnicza gr. 15cm z mieszaniny kruszyw niezwiązanych C30/50, - ustawienie opornika

kamiennego na ławie betonowej (z oporem), - wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki
kamiennej bazaltowej 4/6cm na podsypce c/p 1:4 gr. 7cm, - wykonanie ścieżek i placów o
nawierzchni utwardzonych z płyt kamiennych gr.6cm na podsypce c/p 1:4 gr. 5cm, - zmiana miejsca
elementów ekspozycji, - zmiana miejsca stojaków na rowery, - zagospodarowanie zieleńców, montaż małej architektury: 3 ławek ogrodowych i 2 koszy. Branża elektryczna: Roboty rozbiórkowe
: - przebicia/przewierty otworów projektu - przewierty mechaniczne przez drewniane elementy
konstrukcji budynku Roboty wykończeniowe: - wykonanie instalacji elektrycznej (montaż
rozdzielnic), - montaż i podłączenie osprzętu elektrycznego (opraw oświetleniowych, itp.), - montaż
modułów i osprzętu w rozdzielniach, - montaż oświetlenia zewnętrznego, - wykonanie wykopów
pod kable/przewody oraz fundamenty lamp oświetleniowych, - układanie rur osłonowych, zaciągnięcie przewodów/kabli w rurach osłonowych, - układanie przewodów/kabli w rurkach
winidurowych i korytach kablowych, - podłączenie lamp i projektorów oświetleniowych, wykonanie pomiarów, - roboty porządkowe, - wykonanie zasilania rozdzielni. UWAGA! Roboty
budowlane będą prowadzone wokół czynnego obiektu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 31527200-8, 45311200-2, 45316100-6, 45236000-0, 45233260-9,
45111300-1, 45111200-0, 45100000-8

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: 03/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108501.87
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych „POLDREN” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wypusty 5
Kod pocztowy: 16-300

Miejscowość: Augustów
Kraj/woj.: podlaskie
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 219555.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 219555.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 220433.99
Waluta: zł
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.

