Ogłoszenie nr 500115397-N-2018 z dnia 23-05-2018 r.
Gmina Jastarnia: Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami małej
architektury w Kuźnicy
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
Projekt Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy,
Program operacyjny,,Rybactwo i Morze"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542939-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jastarnia, Krajowy numer identyfikacyjny 191675480, ul. ul. Portowa 24, 84140
Jastarnia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, e-mail
referatrozwoju@jastarnia.pl, faks 58 6752176.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastarnia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RR.271.5.2018
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 nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami
małej architektury w Kuźnicy, zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdynia oraz na podstawie decyzji Wojewody
Pomorskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę nr WI-II.7840.1.307.307.2016.MKH z dnia
29.12.2016 r. Dla projektu ,,Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani
rybackiej w Kuźnicy” uzyskano dofinansowanie w zakresie działania 4.2 ,,Realizacja
lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach priorytetu 4

,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym
,,Rybactwo i Morze”. Zakres robót obejmuje w szczególności: - odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych, - usunięcie drzew i krzewów, - rozbiórkę elementów dróg i chodników, profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego, - wykonanie podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem C3/4 o gr. 15 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, - wykonanie
nawierzchni z ażurowych płyt betonowych typu meba o gr. 10 cm na podsypce cementowopiaskowej o gr. 3 cm, - wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego0/31,5 , - osadzenie
obrzeży betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm, - humusowanie
terenów przy ciągu spacerowym o gr. 10 cm, z obsianiem trawą - dostawę i montaż ławek, dostawę i montaż koszy na śmieci, - dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych siłowni
zewnętrznych wraz z fundamentami, instrukcjami obsługi i regulaminem bezpiecznego
użytkowania urządzeń ( wymagania dla urządzeń rekreacyjnych zawarto w dokumentacji
projektowej i załączniku nr 9 do SIWZ ), - dostawę i montaż tablicy informacyjnej
poświeconej kulturze i pracy rybaków uprawiających tradycyjne połowy łodziowe na akwenie
Zatoki Puckiej (treść do uzgodnienia z Zamawiającym). - montaż tablicy informacyjnej
projektu. DLA WW. ZADANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
UMIESZCZENIA W MIEJSCU REALIZACJI INWESTYCJI TABLICY
INFORMACYJNEJ OD CHWILI ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH. TABLICA
ZOSTANIE DOSTARCZONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.PROJEKT REALIZOWANY
JEST W TERENIE, DLA KTÓREGO WYZNACZONO STANOWISKO
ARCHEOLIGICZNE NR 1 AZP O4-43/01. NA OKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
INWESTOR ZAPEWNIA STAŁY NADZÓR ARCHEOLOGICZNY. UJAWNIENIE W
WYKONANYCH WYKOPACH OBIEKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH MOŻE
WPŁYNĄĆ NA ZAKRES PROWADZONYCH ROBÓT I CZAS ICH REALIZACJI.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233140-2
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: 21/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 260489.80
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: P.P.H.U. Da-Bruk Helena Drążkowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kartuska 12
Kod pocztowy: 83-305
Miejscowość: Pomieczyno
Kraj/woj.: pomorskie
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 246722.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246722.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 246722.00
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.

