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Ogłoszenie nr 500225114-N-2018 z dnia 19-09-2018 r.
Gmina Przecław: Budowa obiektu małej architektury – fontanny „Podkowa Szczęścia” wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w Przecławiu – wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i
multimedialnej.
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
Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych
oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 604350-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przecław, Krajowy numer identyfikacyjny 54412500000, ul. ul. Jana Kilińskiego 7,
39320 Przecław, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 175 813 119, e-mail
dpas@przeclaw.org, faks 175 813 116.
Adres strony internetowej (url): www.bipgminaprzeclaw.pl
Adres profilu nabywcy: REGON 690581927
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa obiektu małej architektury – fontanny „Podkowa Szczęścia” wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Przecławiu – wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UIOŚiGG.271.17.2018
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:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej
przy obiekcie Fontanny – „Podkowa Szczęścia” w Przecławiu w ramach zadania pn. „Budowa
obiektu małej architektury – fontanny „Podkowa Szczęścia” wraz z infrastrukturą towarzyszącą
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w Przecławiu – wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej”. Obiekt – Fontana
„Podkowa Szczęścia”. Do istniejącego obiektu małej architektury Podkowy Szczęścia należy
wykonać instalację wodną doziemną z istniejącego na placu hydrantu. Fontanna będzie
wyposażona w dysze a wydostająca się z nich woda będzie miała postać mgły. Do spuszczania
wody na zimę projektuje się studnię wodomierzową (1 szt.) o średnicy Fi 1400 mm. Należy
wykonać również instalację energetyczną doziemną z istniejącej na placu skrzyni. Fontanna
będzie wyposażona w oświetlenie LED RGB (kolorowe) – 8 szt. Na prawym ramieniu fontanny
zostanie zamontowany przycisk multimedialny a na górze na obu ramionach „Podkowy
Szczęścia” 2 głośniki. Wokół – Fontany „Podkowa Szczęścia” należy wykonać utwardzenie
nawierzchni z grysu ozdobnego. Fontanna wyposażona będzie w 8 szt. dysz typu para wodna o
średnicy 3/8”. Sterowanie dysz możliwe będzie za pomocą sterownika z oprogramowaniem.
Umożliwi on zarówno dowolne zaprogramowanie wydostającej się mgiełki wodnej z każdej z
dysz osobno jak i ręczne ustawienie wydobywającej się mgiełki. Zasilanie projektowanej
budowy projektuje się w układzie zalicznikowym z istniejącego złącza kablowego ZK-1.
Zasilanie wykonać kablem ziemnym typ. YKY 5x6mm2 z projektowanego złącza kablowego z
wyłącznikiem głównym do projektowanej szafki sterowniczo zasilającej projektowanego
oświetlenia. Projektowane złącze z obudową o stopniu ochrony IP-44 wykonane w II klasie
ochronności należy montować na prefabrykowanym fundamencie obok istniejącego złącza
będącego własnością Inwestora z którego nastąpi zasilanie projektowanych instalacji. Szafkę
sterowania oświetleniem LED na obiekcie projektuje się w pobliżu projektowanego obiektu w
postaci obudowy o stopniu ochrony min IP-44 i wykonanie w II klasie ochronności. Obudowa
szafa musi być ocieplana, musi mieć podwójną ścianę pomiędzy którymi będzie ocieplenie.
Szafkę montować na prefabrykowanym fundamencie który nie powinien wystawać więcej niż
10cm ponad poziom teren. W szafce tej na płycie montażowej zamontować zasilacze opraw LED
na obiekcie oraz sterownik sterujący oświetleniem fontanny. Z szafki tej zasilane będzie
urządzenie odtwarzające głośnomówiące z tekstem ustalonym przez Inwestora. Instalacja
Oświetlenia. Projektuje się oprawy doziemne najazdowe o odpowiedniej wytrzymałości
mechanicznej LED 24V o stopniu ochrony min IP-67 lub wyższym wmontowane w cokół
obiektu jak pokazano na planie. Projektuje się oświetlenie LED RGB (kolorowe) – 8 szt. o
łącznej mocy oprawy nie mniejszej niż 30W. Oprawy zasilać napięciem 24V DC z zasilacza
umieszczonego w szafie SSF. Instalację do opraw i między oprawami wykonać przewodem YKY
2x2.5mm2 w rurze ochronnej umieszczonej pod elewacją obiektu. Należy zapewnić
hermetyczność połączeń o stopniu nie gorszym niż IP-67. Sterowanie oświetleniem ze
sterownika będzie codzienne w godzinach zaprogramowanym na sterowniku. Załączanie przy
zmienności pór roku zapewni zegar astronomiczny sterownika. Wstępnie należy zaprogramować
sterownik tak aby w czasie rzeczywistym oprawy świeciły każdego dnia innym kolorem.
Sterownik zapewnia inne warianty sterowania oświetleniem które mogą być zaprogramowane na
życzenie Inwestora. Projektuje się instalację modułu Audio MP3 posiadający możliwość
zaprogramowania minimum pięciu utworów odtwarzanych w kolejności z możliwością
dokonania zmiany utworu w dowolnym momencie. Projektowany system audio powinien
posiadać łatwą możliwość wymiany odtwarzanych utworów z nośnika zewnętrznego np. z karty
SD lub pendriva. System powinien składać się z nw. elementów: - moduł audio MP3; - moduł
wzmacniacza mocy z funkcją umożliwiającą konfigurowanie modułu do pracy w trybie mono
(tryb równoległy). - Podświetlany przycisk załączający odtwarzanie utworów; - Dwa głośniki
zewnętrzne o nw. parametrach technicznych nie niższych niż opisane: - Przetworniki
niskotonowy 5,25”; wysokotonowy 1” - Moc: nominalna RMS: 20 W; muzyczna: 20 W Impedancja: 8 Ohm - Zakres przenoszonych częstotliwości: 100 Hz – 20 kHz (-10 dB) Rozpraszanie dźwięku: 180º przy 1 kHz; 120º przy 4 kHz i 8 kHz - Wbudowany filtr
górnoprzepustowy przy głośniku wysokotonowym - Materiał: obudowa: tworzywo sztuczne;
maskownica: stal nierdzewna - Klasa szczelności IP: 65 (pyłoszczelność, odporność na wodę
laną strugą) - Maksymalna temperatura pracy: 95 ºC - Montaż: za pomocą śrub - Średnica otworu
montażowego: 110 mm - Głębokość otworu montażowego: 55 mm - Średnica zewnętrzna: 152
mm Zasilanie zestawu audio 24V. Moduł audio MP3 oraz moduł wzmacniacza należ
zamontować w szafce elektrycznej zewnętrznej w obudowie wewnętrznej IP 55. Przycisk
załączający oraz dwa głośniki w projektowanej „Podkowie Szczęścia” zgodnie ze wskazaną w
PB lokalizacją. Do zamontowanych głośników z modułu wzmacniacz należy doprowadzić linię
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sygnałową kablem dedykowanym dla linii głośnikowych. Do przycisku załączającego
odtwarzanie przewód sterujący zewnętrzny. W ramach zadania należy wykonać również przyłącz
wodociągowy do fontanny – „Podkowy Szczęścia” do zaprojektowanej studni wodomierzowej
wraz z układem zaworów. Przyłącz wody wykonany zostanie z rur polietylenowych o średnicy
zewnętrznej 40x3,7mm. Zamawiający dopuszcza wykonanie przyłączy w innych trasach,
ponieważ układ infrastrukturalny Rynku uległ zmianie, ale w granicach zmian zgodnie z prawem
budowlanym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - Dokumentacja
projektowa: • Dokumentacja projektowa: Budowa Obiektu Małej Architektury w Miejscu
Publicznym – Fontanna – Podkowa Szczęścia – Załącznik nr 6A, • Przedmiar robót: Budowa
Obiektu Małej Architektury w Miejscu Publicznym – Fontanna – Podkowa Szczęścia –
Załącznik nr 6B, Przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis
przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac
budowlanych, mają na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca zobowiązany
jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że
umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia
robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być
uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robót wynikający z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W/w zakres robót
Wykonawca może ująć, jako odrębne pozycje kosztorysu ofertowego z kalkulacjami własnymi
bądź uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. W przypadku ich nie
uwzględnienia w odrębnych pozycjach kosztorysu ofertowego Zamawiający uzna, że zostały
uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. 3. Wykonawcy są zobowiązani
dokonać wnikliwej analizy otrzymanych projektów technicznych, przedmiarów, a zauważone
rozbieżności, roboty, które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie, są błędnie
sprzedmiarowane lub są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu. 4.
Wszelkie zgłoszone uwagi, zastrzeżenia i nieścisłości zauważone w załączonej dokumentacji
przetargowej jak również propozycje zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych,
materiałów, urządzeń i wyrobów zamawiający skonsultuje z właściwymi projektantami. 5.
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt placu budowy w tym
zapewnienia energii elektrycznej i wody. 6. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a –
obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby wykonujące czynności opisane poniżej w
ppkt 3 przy realizacji zamówienia. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których
mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: a) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy
dostarczy Zamawiającemu kompletną listę pracowników przeznaczonych do realizacji
zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o
sposobie zatrudnienia tych osób. b) Wykonawca zobowiązany jest do informowania
Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od
dokonania takiej zmiany. c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot
umowy wskazani w liście pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia będą w
okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z
2017 r. poz. 60 i 962). 2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia
tych wymagań: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez
Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności poprzez
zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów
potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy pracę osób wykonujących czynności przy
realizacji zamówienia. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy,
których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką
samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów
dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. c) Za niedopełnienie wymogu
obowiązku zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o
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pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności przy
realizacji zamówienia. Rodzaje czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę zostały wymienione poniżej w ppkt 3. d) Wykonawca, w trakcie
realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące
dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. e) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w
umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób
wykonujących czynności wymienione w poniżej w ppkt 3 oraz umożliwiających
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 3) Rodzaje czynności
niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia: Prace przy: robotach ziemnych, robotach rozbiórkowych, wykonywaniu
instalacji elektrycznych, multimedialnych, sanitarnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4
Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45400000-1, 45330000-9,
45310000-3

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: 18/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 110935.88
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: AGROBAZA Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: marcin@agrobaza.pl
Adres pocztowy: ul. Janusza Korczaka 8, 39-300 Mielec
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Kod pocztowy: 39-300
Miejscowość: Mielec
Kraj/woj.: podkarpackie
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 139973.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 139973.75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139973.75
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.
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