
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa skateparku w Chojnie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chojna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 4

1.5.2.) Miejscowość: Chojna

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914141035

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@chojna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chojna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa skateparku w Chojnie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7318b050-e0a7-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00128842/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-28 09:22
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004419/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przybudowa skateparku w Chojnie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie publiczne realizowane w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110263/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DIR.271.10.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w ramach zadania pn. „Przebudowa
skateparku w Chojnie”, obejmującego montaż modułowych elementów skateparku, zgodnie z
następującym:
1) urządzenie nr 1 - urządzenie modułowe służące do rozpędzania się na inne przeszkody oraz
do wykonywania różnego rodzaju ewolucji typu Quarter Pipe o wymiarach min. (dł. 300 cm x
szer. 366 cm x wys. 120 cm – 1 szt.,
2) urządzenie nr 2 - urządzenie modułowe służące do zabawy i nauki nowych trików typu
minirampa połączone z urządzeniem służącym do rozpędzania się na inne przeszkody oraz do
wykonywania różnego rodzaju ewolucji typu Bank Ramp o wymiarach min. (dł. 1124 cm x szer.
726 cm x wys. 120 cm – 1 szt.,
3) urządzenie nr 3 - urządzenie modułowe służące do nauki i wykonywania trików i ewolucji tylu
Funbox połączone z urządzeniem do zabawy i nauki nowych trików typu grindbox oraz
urządzeniem typu piramida o wymiarach min. (dł. 660 cm x szer. 637 cm x wys. 45 cm – 1 szt.,
4) urządzenie nr 4 - urządzenie do zabawy i nauki nowych trików typu grindbox o wymiarach
min. (dł. 486 cm x szer. 121 cm x wys. 30/50 cm – 1 szt.,
5) urządzenie nr 5 - urządzenie do zabawy i nauki nowych trików typu grindbox o wymiarach
min. (dł. 364 cm x szer. 121 cm x wys. 25 cm – 1 szt.,
6) urządzenie nr 6 - urządzenie do zabawy i nauki nowych trików typu grindbox o wymiarach
min. (dł. 600 cm x szer. 60 cm x wys. 50 cm – 1 szt.,
7) urządzenie nr 7 - urządzenie do zabawy i nauki trików typu poręcz prosta o wymiarach min.
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(dł. 400 cm x szer. 5 cm x wys. 35 cm – 1 szt.
2. Zamówienie publiczne realizowane w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 5. Zamawiający dołożył należytej
staranności w celu wyeliminowania z dokumentów zamówienia wszelkich nazw własnych. Jeżeli
jednak w dokumentach zamówienia znajduje się wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę (nazwy własne) a zamawiający nie określił kryteriów
równoważności, o których mowa w art. 99 ust. 6 ustawy Pzp, to należy traktować je jako niebyłe.
W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany
z użyciem wskazanych z nazwy materiałów i produktów. Tym samym wykonawca, który
zaoferuje wykonanie zamówienia przy użyciu innych materiałów i produktów nie jest
zobowiązany do składania opisu materiałów i produktów równoważnych.
6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji postępowania odniesień do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W
przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z
ofertą opis rozwiązań równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone
przez zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po
ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”.
7. Materiały: Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia jezdna wykonana była ze sklejki
wodoodpornej, antypoślizgowej, laminowanej obustronnie o grubości nie mniejszej niż 18 mm.
Konstrukcja wykonana jest głównie ze sklejki wodoodpornej laminowanej obustronnie o
grubościach 18mm i 24mm. Żebra nośne wykonane z drewna impregnowanego o przekroju
dostosowanym do działających obciążeń. Elementy stalowe takie jak blachy najazdowe,
wykończenia przeszkód, poręcze, balustrady muszą zostać zabezpieczone przed korozją
poprzez ocynkowanie lub specjalistycznymi powłokami lakierniczymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie została złożona żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
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