Gość
Zamawiający

Ogłoszenie nr 500072987-N-2018 z dnia 05-04-2018 r.

Gmina Masłowice: Termomodrenizacja budynku Ochotniczej Strzaży Pożarnej w Granicach
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: 520618-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES :
Gmina M asłowice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064810300000, ul. , 97515 M asłowice, woj. łódzkie, państwo
Polska, tel. 447 874 625, e-mail maslowice@zgwrp.org.pl, faks 447 874 615.
Adres strony internetowej (url): www.bip.maslowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodrenizacja budynku Ochotniczej Strzaży Pożarnej w Granicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UG.271.4.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
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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:
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Granicach zlokalizowanego na
działce o numerze ewidencyjnym 205 w miejscowości i obrębie geodezyjnym Granice (Nr 0004), gm. M asłowice, która
polegać będzie na: a)prace rozbiórkowe i demontażowe: •demontaż parapetów zewnętrznych; •demontaż obróbek
blacharskich, rynien i rur spustowych; •skucie skorodowanych tynków na elewacji; •demontaż elementów elewacyjnych
(lampy, skrzynki, tabliczki informacyjne); •demontaż wrót garażowych; •demontaż 3 szt. starych okien; •demontaż i
ponowny montaż urządzeń zewnętrznych klimatyzacji; b)prace montażowe •uzupełnienie tynków i ubytków w ścianach;
• oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez mycie elewacji wodą z dodatkiem słabych detergentów; •docieplenie
ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 10 cm, w rejonie cokołu 10 cm, ościeża 2 cm metodą „lekką – mokra”;
•wyprawa elewacji tynkiem silikatowym; •montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,55 mm; •montaż
rynien z PCV Ø 125; •montaż rur spustowych z PCV Ø110; •montaż obróbek blacharskich; •montaż dwóch daszków nad
wejściem z poliwęglanu; •montaż elementów elewacyjnych (lamy, skrzynki, tabliczki informacyjne); •montaż wrót
garażowych; •montaż 3 szt. nowych okien; zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i
niniejszej umowy. Ostateczną kolorystykę elewacji i obróbek należy uzgodnić z inwestorem. Prace budowlane i
montażowe objęte przedmiotem zamówienia poprzedzone będą niezbędnymi pracami rozbiórkowymi i demontażowymi
opisanymi w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do SIWZ i niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania mogących się pojawić wszelkich dodatkowych robót niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy a nie ujętych w dokumentacji technicznej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie
z: - dokumentacją projektową (załączniki nr 1 do SIWZ); - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załączniki
nr 2 do SIWZ); - specyfikacją istotnych warunków zamówienia; - złożoną ofertą; - warunkami wynikającymi z
obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego, - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich
Norm, przenoszących europejskie normy zharmonizowane, - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt
i odzież, - z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. Nr 1332 z późn.
zm.). 3.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia, rozwiązania projektowe, zalecenia dotyczące zastosowanych materiałów i
technologii wykonania robót oraz zakres robót określa: a)Projekt budowlany stanowiący załączniki nr 1 do SIWZ:
b)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załączniki nr 2 do SIWZ; c)przedmiar robót stanowiący
załącznik nr 3 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111300-1

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
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60438.42
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: BUDM AR M arcin Stawiarski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kawęczyn 21A
Kod pocztowy: 97-515
M iejscowość: M asłowice
Kraj/woj.: łódzkie
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/ WARTOŚ CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻS ZĄ I NAJWYŻS ZĄ CENĄ/KOS ZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 56097.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56097.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71500.00
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) UZAS ADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOS ZENIA, 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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Drukuj
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
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