Ogłoszenie nr 510152193-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Urząd Gminy Poświętne: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Brudzewicach" - roboty dodatkowe
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: 546179-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Poświętne, Krajowy numer identyfikacyjny 54991500000000, ul. Akacjowa 4, 26315 Poświętne, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 564 034, e-mail
agnieszka.turlinska@poswietne.pl, faks 447 564 034.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach" - roboty
dodatkowe
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UG.RZI.271.6.2019
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:
3.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania
pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach” – roboty
dodatkowe. W ramach zadania należy wykonać m.in.: Zagospodarowanie terenu wokół szkoły: wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej w ilości ok. 110 m2; -montaż schodów na konstrukcji stalowej wraz z
balustradą; -montaż pochylni zewnętrznej; -dostawa i montaż schodołazu; -dostawa i montaż
drabiny zewnętrznej z koszem ochronnym o wysokości 10 m spełniającej wymagania techniczne
dla tego typu wejść wykonanych w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i porządkowych;
Przebudowa toalet i instalacji wod-kan: -ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm; -tynki
wewnętrzne zwykłe z gipsowaniem i malowaniem ścian; -licowanie ścian płytkami ceramicznymi

o wym. 20x20 cm na powierzchni ok. 110 m2; -posadzki: płytkowe z płytek 30x30 cm, 40x40
cm; posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych; -modernizacja toalet poprzez m.in.
zamontowanie kabin systemowych oraz wymianę armatury sanitarnej w tym toaleta dla
niepełnosprawnych z dostosowaniem systemów wentylacyjnych; -wymiana instalacji
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; Pozostałe roboty: -przeniesienie głównego wyłącznika
pożarowego na zewnątrz budynku szkoły wraz z licznikami eN -demontaż instalacji odgromowej
z wykonaniem nowej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa; -zasilanie instalacji
ppożarowej (zasilenie pompy do hydrantów kablem niepalnym przed wyłącznikiem ppoż.) zamontowanie zaworu pierwszeństwa odcinającego dopływ wody do instalacji, utrzymujący
właściwe ciśnienie instalacji ppoż., należy go zamontować za odejściem na pion wewnętrznej
instalacji ppoż. -wykonanie zadaszenia nad schodami prowadzącymi do kotłowni na ramie z
aluminium, wypełnienie z poliwęglanu. 3.2.Zakres robót obejmuje m.in.: -Roboty pomiarowe Roboty rozbiórkowe -Prace montażowe 3.3.Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:
-organizacja placu budowy leży po stronie Wykonawcy, -usuwanie z placu budowy zbędnych
elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz,
elementy z rozbiórek), -uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w
SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące przepisy
prawa, -powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi
oraz na warunkach określonych umową, -wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych
wynikających z przyjętej technologii wykonania robót. 3.4.Szczegółowy zakres robót objętych
przetargiem określają poniższe dokumenty stanowiące dodatki do niniejszej SIWZ: 1)Projekt
budowlany 2)Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 3)Przedmiar robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45214210-5, 45300000-0, 45332000-3, 45332400-7,
45310000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442000-7, 45421100-5, 45432100-5, 45442100-8

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: 25/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 312297.45
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: P.H.U. MA-MAR Maciej Furmański
Email wykonawcy: biuro.mamar@o2.pl
Adres pocztowy: Przystałowice Duże 26A
Kod pocztowy: 26-415
Miejscowość: Klwów
Kraj/woj.: mazowieckie
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 410000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 410000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 410000.00
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.

