
Ogłoszenie nr 510011505-N-2019 z dnia 18-01-2019 r.

Gmina Skoroszyce: Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie

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: 647439-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Skoroszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53141294100000, ul. ul. Powstańców Śląskich  17, 48320   Skoroszyce, woj. opolskie,

państwo Polska, tel. 77 4318505 w. 36, e-mail nieruchomosci@skoroszyce.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

zp.271.13.2018.IBK

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 zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie” 2.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót: Zakres zadania obejmuje: przebudowę dachu świetlicy wiejskiej, w zakresie której należy: 

rozebrać rynny i rury spustowe, instalację odgromową, obróbkę blacharską wraz z pokryciem z papy na szerokości wieńców,  zdemontować
istniejące murłaty i skuć warstwy wyrównawcze na szerokości wieńców wzdłuż okapów, aż do ich konstrukcji,  rozebrać narożniki ścian

szczytowych, które będą wystawać poza obręb projektowanych ścian szczytowych oraz obróbki,  blacharskie na górnej powierzchni ścian

szczytowych,  zdemontować wraz z konstrukcją nośną blendę z blachy stalowej oraz rozebrać gzymsy,  wykonać ściany szczytowe w

poszczególnych segmentach dachu oraz żelbetowe belki wzmacniające stalowe podciągi w świetlicy, przed wykonaniem ścian w segmentach

środkowych oraz belek wzmacniających rozebrać (pasmowo) pokrycie dachu wraz z wszystkimi warstwami pod nim się znajdującymi, aż do

konstrukcji stropu nad parterem,  usunąć wszelkie usterki (uszkodzenia mechaniczne, pęcherze, nierówności, itp.) istniejącego pokrycia

dachu z papy asfaltowej,  zmontować konstrukcję więźby dachowej i wykonać pokrycie dachu z blachy dachówkowej,  odtworzyć
istniejące wywietrzaki i wentylator dachowy z jednoczesnym przedłużeniem rur, na których są osadzone i wykonaniem na nich izolacji

ognioochronnej ze skalnej wełny mineralnej,  podwyższyć trzon komina wentylacyjnego oraz obudowę naczynia wzbiorczego z osadzeniem

nowego włazu,  ułożyć na istniejącym pokryciu stropodachu izolację termiczną z wełny mineralnej,  odtworzyć instalację odgromową na

dachu,  uzupełnić tynki cem. - wap. w miejscach prowadzenia robót rozbiórkowych oraz wykonać na ścianach szczytowych,  wykonać
malowanie elewacji budynku farbą silikonową, oprócz powierzchni tynku kamyczkowego,  zdeponować gruz z rozbiórki na składowisku

odpadów, a złom wywieźć do skupu złomu.  wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej,  wykonanie wszelkich innych

czynności, jakie okażą się niezbędne do wykonania obowiązków lub rezultatów wskazanych powyżej. Parametry techniczno-użytkowe

istniejącego budynku: powierzchnia zabudowy - 436,92 m2 powierzchnia użytkowa - 383,10 m2 kubatura - 2 884,25 m3 wysokość budynku -

8,26 m, długość budynku - 34,49 m, szerokość budynku - 10,80 m, 12,10 m, 14,92m. 3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach

między innymi: 1) koszty sporządzenia Planu BIOZ, 2) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót, 3) koszty organizacji zaplecza

budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp., 4) koszty dozoru budowy, 5) koszty wywozu odpadów, 6) inne koszy, które

pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 4. Warunek równoważności. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte

w SIWZ lub wskazane w załączonych dokumentach należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów

jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, oraz użytych

nazw własnych, znaków towarowych patentów lub pochodzenia lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które zostaną
wskazane w dokumentacji projektowej lub zostały już użyte w SIWZ i dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ, zaznaczając, że

przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą
stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do

akceptacji. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o

których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy

Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i

materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

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

nie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6e2cecdb-164b-4e7d-b47b-385...
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II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

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: 17/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 240841.83

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: PPHU „DOMUS” Kazimierz Sewioło,

Email wykonawcy: pphudomus@poczta.onet.pl

Adres pocztowy: ul. Traugutta 17

Kod pocztowy: 49-200

Miejscowość: Grodków

Kraj/woj.: opolskie

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 296235.45

Oferta z najniższą ceną/kosztem 296235.45

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 340011.36

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.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6e2cecdb-164b-4e7d-b47b-385...

2 z 2 2019-01-18, 09:33


