
Ogłoszenie nr 510079691-N-2020 z dnia 11-05-2020 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej: Wymiana kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nacyną – zaprojektuj i
wykonaj

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: 526342-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zieleni Miejskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 27150551400000, ul. ul. Pod Lasem 
64, 44-210  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4248838, e-mail
zamowienia.publiczne@zielen.rybnik.pl, faks 32 4249326. 
Adres strony internetowej (url): http://zielen.rybnik.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wymiana kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nacyną – zaprojektuj i wykonaj

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.261.1.2020

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 wymiana kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Nacyną w systemie
zaprojektuj i wykonaj. Przedmiotem zamówienia jest remont obiektu mostowego o długości
całkowitej 15,8m i szerokości użytkowej 3,00m zlokalizowanego w miejscowości Rybnik
województwo śląskie, powiat Rybnicki Obiekt ten usytuowany jest nad rzeką Nacyna na
działkach nr 106/1, 2308/250, 2298/260 w ciągu chodnika dla pieszych. W chwili obecnej obiekt
ma konstrukcję drewnianą posadowioną na przyczółkach oraz podporach pośrednich
żelbetowych. Układ statyczny trzy-przęsłowy z ciągłością konstrukcji nad podporami
pośrednimi. W ramach remontu należy dokonać wymiany przęsła kładki drewnianej na przęsło
wykonane z kompozytu FRP przy zachowaniu istniejącego układu statycznego. W tym celu
należy skorygować wysokość podpór pośrednich celem dopasowania do nowej konstrukcji
przęsła. . Zakres inwestycji: Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz



z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wykonać
niezbędnie prace budowlane dla remontu obiektu będącego przedmiotem zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiającego zastosowanych rozwiązań technicznych. Obiekt mostowy należy wykonać jako
obiekt kompozytowy, trójprzęsłowy o długości 15,8 m, szerokości użytkowej 3,00 m. Obiekt
powinien spełniać wymagania „Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie"(Dz. U. z 2000r. nr 63, poz. 735). . Zakres robót związanych z budową obiektu
obejmuje: . roboty przygotowawcze, . prace projektowe, . rozbiórkę istniejącej kładki konstrukcji
drewnianej, . przystosowanie istniejących podpór, do oparcia nowej konstrukcji kompozytowej
wraz z dopasowaniem rzędnych, . roboty w zakresie dopasowania chodnika, . wykonanie,
sprowadzenie i ułożenie przęsła kompozytowego FRP, . wykonanie elementów bezpieczeństwa
ruchu pieszego, montaż balustrad, . wykonanie robót wykończeniowych, . roboty porządkujące
otoczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przestrzeń odpowiednią do
montażu przęsła. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia następujących gwarancji:
. od producenta kompozytu 10 lat na przyczepność nawierzchni ścieralnej do płyty przęsła, 50 lat
na konstrukcję przęsła, . gwarancja na całość robót wraz z użytymi materiałami: do 5 lat.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45221110-6

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: 06/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 349500.00 
Waluta PLN

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

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 



Cena wybranej oferty/wartość umowy 429885.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 429885.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 632400.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 70% 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 349500 
Waluta PLN

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: GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita S.C. 
Email wykonawcy: grani-tec@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Raciborska 271 
Kod pocztowy: 44-273 
Miejscowość: Rybnik 
Kraj/woj.: śląskie 

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 429885 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 429885 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 632400 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub



podwykonawcom: 70% 
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. 


