Ogłoszenie nr 2021/BZP 00313177/01 z dnia 2021-12-14

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana nawierzchni sportowej boiska oraz piłkochwytów w ramach zadania pn.
„Modernizacja ogólnodostępnego boiska Orlik przy ul. Rolnej w Radomsku"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001307717
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Leszka Czarnego 22
1.5.2.) Miejscowość: Radomsko
1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir@radomsko.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mosir.superstronywww.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mosir-radomsko.pl/bip
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacjiw Radomsku
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:

Wymiana nawierzchni sportowej boiska oraz piłkochwytów w ramach zadania pn. „Modernizacja
ogólnodostępnego boiska Orlik przy ul. Rolnej w Radomsku"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9389d9cd-3167-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00313177/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-14 08:41
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001502/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja ogólnodostępnego boiska orlik przy ul. Rolnej w Radomsku w celu poprawy
jakości użytkowej obiektu
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00238670/02

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: 271.2.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 358055,05 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni sportowej boiska oraz piłkochwytów w
ramach zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnego boiska Orlik przy ul. Rolnej w Radomsku
w celu poprawy jakości użytkowej obiektu” na działce ewidencyjnej nr 145 obręb Radomsko.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Demontaż istniejącego wyposażenia sportowego – 2 bramki do piłki nożnej,
2) Usunięcie istniejącej nawierzchni z trawy sztucznej,
3) Zdjęcie wierzchniej warstwy podbudowy z miału kamiennego,
4) Zagęszczenie i profilowanie odkrytej warstwy podbudowy,
5) Rozłożenia i zagęszczenie warstwy miału kamiennego o gr. 3,0 cm (Zamawiający nie
dopuszcza możliwości wykorzystania wcześniej zdjętego materiału),
6) Rozłożenie nawierzchni z trawy sztucznej na podkładzie pochłaniającym wstrząsy (skockpad) wraz z wklejeniem linii boiska,
7) Ponowny montaż zdemontowanych wcześniej bramek do piłki nożnej,
8) Wymiana siatki na piłkochwytach.
Zamawiający wymaga zastosowania wypełnienia dla zasypu naturalnego (korek) o gęstości
nasypowej min. 0,09-0,13 g/cm3 lub >0,18 g/cm3, frakcja 1,0-2,0 mm. Wypełnienie korkowe nie
może posiadać innych domieszek np. w postaci włókien kokosowych, ziaren ryżu itd.
Zamawiający informuje, iż dokumenty potwierdzające spełnianie prze oferowane materiały
wymagań określonych przez Zamawiającego, wskazane m.in. na str. 3 Projektu technicznego,
Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
każdorazowo przed wbudowaniem danego materiału w celu ich zatwierdzenia. Zatwierdzenie
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polega na stwierdzeniu zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentami dopuszczającymi
dany wyrób budowlany do stosowania w budownictwie. W przypadku wbudowania materiału
niezatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru koszt jego wymiany (usunięcie i wbudowaniu
materiału poprawnego tj. zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru) ponosi Wykonawca.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale V SWZ, na który składają
się następujące dokumenty:
1) Projekt techniczny,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3) Przedmiar robót.
Uwaga: Przedmiar robót został załączony w celach informacyjnych. Nie stanowi on podstawy do
obliczenia ceny przez Wykonawcę.
Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”. Zamawiający wskazuje
dla tych rozwiązań jako kryteria równoważności dopuszczenie tolerancji +/- 5% dla wszelkich
wymaganych dla nich parametrów.
Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w
stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po
stronie wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił w ofercie dowody
równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp. Przedmiotowe zamówienie nie
zostało podzielone na części. W związku z powyższym, na podstawie art. 91 ust.2 ustawy Pzp,
zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia
na części: zamawiający przeanalizował możliwości podziału zamówienia, biorąc pod uwagę
względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne lub celowościowe. Stwierdzono, że dokonanie
podziału zamówienia na części spowodować może brak zainteresowania potencjalnych
wykonawców, niniejszym zamówieniem, lub brakiem zainteresowania na którąś z części, co
uniemożliwi zrealizowanie zamówienia w pełnym jego zakresie. Zaś, w przypadku wyboru ofert,
istnieje istotne ryzyko braku współpracy kilku zespołów. Ponadto, zamawiający odstąpił od
podziału niniejszego zamówienia w oparciu o komentarz p. Jacka Sadowego „Uzasadnienie
braku podziału zamówienia na części” z 20.11.2017 r. z uwagi na niską wartość zamówienia
(poniżej progów unijnych), a co za tym idzie łatwy dostęp do uzyskania zamówienia przez
wykonawców z sektora MŚP – dalszy podział zamówienia można uznać za niecelowy. Ponadto,
dalszy podział zamówienia, skutkowałby istotnymi problemami w udzieleniu zamówienia,
przewidzianymi w ww. komentarzu: „Tym samym za wystarczające uzasadnienie dla braku
podziału zamówienia na mniejsze części należy uznać fakt niskiej wartości udzielanego
zamówienia. Po pierwsze: przedmiot zamówienia jest dostosowany do potrzeb MŚP. Po drugie:
dalszy podział zamówienia rodzi ryzyko ograniczenia konkurencji, który może skutkować
koniecznością unieważnienia postępowania na niektóre lub wszystkie części udzielanego
zamówienia. Po trzecie, ryzyko unieważnienia prowadzi do generowania niepotrzebnych
kosztów związanych z obowiązkiem prowadzenia kolejnych procedur oraz może utrudniać
realizację zadań publicznych.” Reasumując, zamawiający nie dokonał podziału niniejszego
zamówienia na części, ponieważ podział taki jest znacząco niekorzystny pod względem
organizacyjnym, ekonomicznym i celowościowym. Przede wszystkim jednak, ewentualne
dokonanie podziału zamówienia na części nie zwiększyłoby zaangażowania wykonawców z
sektora MŚP, jak również nie wpłynęłoby na zwiększenie konkurencyjności w postępowaniu.
Wielkość i wartość przedmiotu zamówienia dedykowana jest w istocie wykonawcom z sektora
MŚP.
Zamawiający określa poniższe wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
:
- wykaz czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
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wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - wykonanie robót budowlanych
związanych z wymianą nawierzchni boiska (czynności pracownika budowlanego obejmującego
cały zakres rzeczowy robót objętych niniejszym zamówieniem tj. osoby wykonujące czynności
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót tzw. pracownicy fizyczni). Osoby wykonujące
roboty wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie
budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy lub Podwykonawców Robót lub
usług. Wymaganie to nie dotyczy Geodety, Kierownika budowy oraz dostawców materiałów
budowlanych.
- sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z
tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Rozdziale IV SWZ Wzór umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 489540,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 522000,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 497470,90 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EVERSPORT Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252352959
7.3.3) Ulica: Kiersnowskiego 12/20
7.3.4) Miejscowość: Warszawa
7.3.5) Kod pocztowy: 03-161
7.3.6.) Województwo: mazowieckie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-13
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 497470,90 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące
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