Gmina Tyczyn: Budowa zadaszenia trybun na stadionie w Tyczynie – etap I
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: 541239-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tyczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 69058216300000, ul. Rynek 18, 36020 Tyczyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (017) 2219310, e-mail
tyczyn@tyczyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.tyczyn.pl; www.tyczyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa zadaszenia trybun na stadionie w Tyczynie – etap I
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SIP.271.8.2018
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:
Przedmiotem zamówienia jest budowa zadaszenia trybun na stadionie w Tyczynie–etap I.
Zadanie obejmuje wykonanie fundamentów i zagospodarowania terenu dla całego zadania tj.
dla 3 segmentów oddzielonych od siebie dylatacjami oraz konstrukcję zadaszenia z
zadaszeniem części środkowej trybun ok. 38m. Zakres prac obejmuje:wcięcie zarośli, na
skarpie, za istniejącym ogrodzeniem, z wywozem gałęzi; rozebranie tablic reklamowych;
demontaż siatki ogrodzeniowej, za istniejącymi trybunami; demontaż ostatniego, (górnego
rzędu), siedzisk, na istniejących trybunach; rozebranie nawierzchni betonowej, na górnym
stopniu trybun, w miejscach kolidujących z projektowanymi stopami fundamentowymi, z
wykuciem stalowych podstaw siedzisk; wykucie stalowych słupków ogrodzenia i rozebranie
ich fundamentów, w miejscach kolidujących z projektowanymi stopami fundamentowymi;
wykonanie żelbetowych stóp fundamentowych pod ramy zadaszenia, z zamontowaniem i
obetonowaniem, zdemontowanych wcześniej słupków ogrodzeniowych oraz z wykonaniem
wykopów fundamentowych i ich zasypaniem; wywóz nadmiaru ziemi z wykopów; montaż

stalowej konstrukcji zadaszenia w formie ram jedno wspornikowych oraz jego pokrycia z
poliwęglanu komorowego, z wykonaniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
obejmującej część środkową ok. 38m; uzupełnienie rozebranej wcześniej, nawierzchni
betonowej trybun oraz ułożenie na górnej powierzchni trybun nawierzchni z płytek
betonowych grubości 3,5 cm; ponowne zamontowanie, wcześniej zdemontowanej siatki
ogrodzeniowej, za istniejącymi trybunami; ponowne zamontowanie, wcześniej
zdemontowanych tablic reklamowych, na istniejącym ogrodzeniu, poniżej wykonanego
zadaszenia, między jego słupami; umocnienie nawierzchni skarp, w miejscach wykonanych
wykopów, płytami betonowymi, ażurowymi i obsianie trawą; zabezpieczenie kotew
stalowych wystających ze stóp fundamentowych, przez ich obudowę płytami ze styropianu
EPS 180, gr. 20 cm (na części trybun nie zadaszonych). Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w projekcie budowlanym, wykonawczym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, dokumenty te
stanowią załączniki do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
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: 24/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 496919.02
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
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
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 420725.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 420725.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 592620.75
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.

