DTM-MP.26.11.2015
Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA
Zamieszczanie obowiązkowe

✘

Zamieszczanie nieobowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

✘

Zawarcia umowy ramowej

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
tak

Numer ogłoszenia w BZP:

✘

159300 - 2015

nie

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?
tak

nie

✘

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa: Zarząd Zieleni Miejskiej
Adres pocztowy:
ul. Pod Lasem 64
Miejscowość:
Rybnik
Tel.:
32 4248838

Kod pocztowy:
44-210
Faks:
32 4249326

Województwo:
śląskie

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
zdrowotnego
✘ Administracja samorządowa
Podmiot prawa publicznego
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał

Uczelnia publiczna
Instytucja ubezpieczenia społecznego i
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Inny (proszę określić):
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest:
zadanie 1. Modernizacja ścieżek w parku Górnika przy ul. 1-go Maja i na zieleńcu im. R. Biegeszowej
przy ul. B. Chrobrego w Rybniku
zadanie 2. Modernizacja drogi wewnętrznej i ścieżek na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy i
przy ul. Rudzkiej w Rybniku
zadanie 3. Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie bazy ZZM przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku
zadanie 4. Remont kamiennych schodów terenowych na terenie parku Kozie Góry przy ul.
Chwałowickiej w Rybniku
II.1.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Dostawy

✘

Usługi

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1:
Modernizacja ścieżek:
1. w parku Górnika przy ul. 1-go Maja w Rybniku
Zakres robót obejmuje:
- rozebranie obrzeży trawnikowych
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych
- wywóz gruzu
- wykonanie koryta drogowego gł. 36 cm, wywóz ziemi
- wykonanie ławy fundamentowej pod obrzeża
- ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- humusowanie poboczy z obsianiem trawy
2. na zieleńcu im. R. Biegeszowej przy ul. B. Chrobrego w Rybniku
Zakres robót obejmuje:
- rozebranie obrzeży trawnikowych
- rozebranie stopni schodowych z płyt granitowych
- rozebranie ścian z kamienia
- wywóz gruzu
- wykonanie koryta drogowego gł. 36 cm, wywóz ziemi
- wykonanie ławy fundamentowej pod obrzeża
- ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku
- wykonanie dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- humusowanie poboczy z obsianiem trawy
- ułożenie rur osłonowych stalowych Ø 200 mm
Zadanie 2:
Modernizacja drogi wewnętrznej i ścieżek na cmentarzach komunalnych:
1. przy ul. Zadumy w Rybniku (odcinek A-B)
Zakres robót obejmuje:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni, wywóz ziemi
- wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm z piasku
- ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych gr. 12 cm
- humusowanie poboczy z obsianiem trawy
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2. przy ul. Rudzkiej w Rybniku
Zakres robót obejmuje:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni , wywóz ziemi
- wykonanie rowka pod wodościek i krawężnik, wywóz ziemi
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku pod nawierzchnię z piasku, wodościek, krawężnik
- wykonanie ławy fundamentowej betonowej pod wodościek
- ułożenie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm
- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm
- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej
- humusowanie poboczy z obsianiem trawy
Zadanie 3:
Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie bazy ZZM przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku
Zakres robót obejmuje:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- rozebranie chodnika z kostki betonowej
- rozebranie krawężników betonowych
- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych
- wywóz gruzu
- wykonanie koryta drogowego gł. 35 cm, wywóz ziemi
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku pod nawierzchnię gr. 10 cm
- ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm
- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 i 15 cm (materiał inwestora)
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka - materiał
inwestora)
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (3 sztuki)
Zadanie 4
Remont kamiennych schodów terenowych na terenie parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w
Rybniku
Zakres robót obejmuje:
Schody
- skucie czapek i schodów betonowych
- rozebranie podbudowy z kruszywa i obrzeży
- wywóz gruzu
- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie warstwy podsypkowej z piasku gr. 12 cm
- wykonanie nawierzchni betonowej gr. 12 cm
- montaż czapek i schodów z bloków granitowych
- obróbka profili w granicie
- odgrzybianie, piaskowanie ścian
- impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych
Nawierzchnie
- wykonanie koryta gł. 30 cm, wywóz ziemi
- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych
- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie warstwy podsypkowej z piasku gr. 15 cm
- wykonanie podbudowy z kruszyw gr. 17 cm
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 5 cm
- wykonanie rowka pod obrzeża, ułożenie obrzeży granitowych 30x8 cm
- wykonanie ławy pod korytka, ułożenie korytek z kostki granitowej
- wykonanie trawników siewem
- montaż ławek – 6 sztuk
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Szczegółowy zakres prac precyzują: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót oraz przedmiary robót.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

45233161-5

Dodatkowe przedmioty

45233220-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

Negocjacje bez ogłoszenia

✘

Przetarg ograniczony

Zamówienie z wolnej ręki

Negocjacje z ogłoszeniem

Zapytanie o cenę

Dialog konkurencyjny

Licytacja elektroniczna

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

wskazać projekt/program:

nie

✘

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1

MODERNIZACJA ŚCIEŻEK W PARKU GÓRNIKA PRZY UL. 1-GO MAJA I
NA ZIELEŃCU IM. R. BIEGESZOWEJ PRZY UL. B. CHROBREGO W RYBNIKU
CZĘŚĆ NR

IV.1) DATA

NAZWA

12/08/2015 (dd/mm/rrrr)

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

6
1

IV.2) LICZBA

OTRZYMANYCH OFERT:

IV.3) LICZBA

ODRZUCONYCH OFERT:

IV.4) NAZWA

I ADRES WYKONAWCY , KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

MB Mirosława Sternal
Adres pocztowy:
ul. Gliwicka 27
Miejscowość:
Kędzierzyn-Koźle

2)

Kod pocztowy:
47-224
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Kraj/województwo:
opolskie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość 197 249,45

IV.6) INFORMACJA

PLN

O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty 188 936,89
Oferta z najniższą ceną5)

188 936,89

/ Oferta z najwyższą ceną5) 309 164,73

Waluta:PLN
--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

CZĘŚĆ NR

2

NAZWA MODERNIZACJA DROGI WEWNĘTRZNEJ I ŚCIEŻEK NA CMENTARZU

KOMUNALNYM PRZY UL. ZADUMY I PRZY UL. RUDZKIEJ W RYBNIKU
IV.1) DATA

12/08/2015 (dd/mm/rrrr)

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

2
0

IV.2) LICZBA

OTRZYMANYCH OFERT:

IV.3) LICZBA

ODRZUCONYCH OFERT:

IV.4) NAZWA

I ADRES WYKONAWCY , KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

K & K BUD spółka z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Górnośląska 34
Miejscowość:
Rybnik

2)

Kod pocztowy:
44-270

Kraj/województwo:
śląskie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość 102 549,89

IV.6) INFORMACJA

PLN

O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty 94 444,00
Oferta z najniższą ceną5)

94 444,00

/ Oferta z najwyższą ceną5) 135 331,99

Waluta:PLN
--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konie

CZĘŚĆ NR

3

NAZWA MODERNIZACJA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE BAZY ZZM

PRZY UL. POD LASEM 64 W RYBNIKU
IV.1) DATA

12/08/2015 (dd/mm/rrrr)

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

4
0

IV.2) LICZBA

OTRZYMANYCH OFERT:

IV.3) LICZBA

ODRZUCONYCH OFERT:

IV.4) NAZWA

I ADRES WYKONAWCY , KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

K & K BUD spółka z o.o.
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2)

Adres pocztowy:
ul. Górnośląska 34
Miejscowość:
Rybnik

Kod pocztowy:
44-270

Kraj/województwo:
śląskie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość 84 960,36

IV.6) INFORMACJA

PLN

O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty 93 516,00
Oferta z najniższą ceną5)

/ Oferta z najwyższą ceną5) 121 440,26

93 516,00

Waluta:PLN
--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konie
CZĘŚĆ NR

4

NAZWA REMONT KAMIENNYCH SCHODÓW TERENOWYCH NA TERENIE

PARKU KOZIE GÓRY PRZY UL. CHWAŁOWICKIEJ W RYBNIKU
IV.1) DATA

12/08/2015 (dd/mm/rrrr)

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

2
0

IV.2) LICZBA

OTRZYMANYCH OFERT:

IV.3) LICZBA

ODRZUCONYCH OFERT:

IV.4) NAZWA

I ADRES WYKONAWCY , KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

PHU GAWLIK Paweł Gawlik
Adres pocztowy:
ul. Oświęcimska 27
Miejscowość:
Skidziń

2)

Kod pocztowy:
32-625

Kraj/województwo:
małopolskie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość 141 038,14

IV.6) INFORMACJA

PLN

O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty 188 198,99
Oferta z najniższą ceną5)

188 199,99

/ Oferta z najwyższą ceną5) 366 480,63

Waluta:PLN

1)

Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej
W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich
wykonawców
3)
W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia
4)
W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a
w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres
zamówienia
5)
Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia ( w tym oferty odrzucone), a w przypadku
cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia
2)
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