
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sobótka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sobótka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-050

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sobotka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobotka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://sobotka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85d8415f-db0a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00153341/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-18 15:29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004396/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim

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 00102443/01

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: RIiGK.271.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 14729594,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pn. „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”
znajdujące się budżecie Gminy Sobótka pod nazwą:
1. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolne w Rogowie Sobóckim
2. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i
przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”.
1. Opis podstawowego zakresu robót:
Niniejsze zadanie składa się z dwóch osobnych zadań znajdujących się budżecie Gminy
Sobótka: 
1) „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim” - w ramach, którego
realizowana jest budowa nowego obiektu szkolnego „B” i „C”, która wykonywana będzie na
podstawie dokumentacji projektowej w stadium budowlanym pt. „Budowa budynku cz. „B” i „C”
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na potrzeby szkoły podstawowej z
oddziałem przedszkolnym w Rogowie Sobóckim” i która stanowi załącznik nr 1 do decyzji
pozwolenia na budowę nr 3888/2020 z dnia 17.12.2020 r. – ETAP IA i IB
2) „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka” - w
ramach, którego realizowana jest przebudowa obiektu istniejącego budynku „A”, która
wykonywana będzie na podstawie dokumentacji projektowej w stadium budowlanym pt.
„Przebudowa budynku „A” wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na
potrzeby szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Rogowie Sobóckim” i która stanowi
załącznik nr 1 do decyzji pozwolenia na budowę nr 2781/2020 z dnia 10.09.2020 r. –ETAP II
OPIS ETAPÓW:
Etap IA - roboty budowlane, dostawy i usługi wynikające z zadania budżetowego „Rozbudowa
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim” - z wyłączeniem robót budowlanych,
dostaw i usług związanych z budową budynku sali gimnastycznej
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Etap IB - roboty budowlane, dostawy i usługi wynikające z zadania budżetowego „Rozbudowa
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim” - uwzględniające tylko roboty
budowlane, dostawy i usługi związane z budową budynku sali gimnastycznej,
Etap II - roboty budowlane, dostawy i usługi wynikające z zadania budżetowego „Poprawa
efektywności energetycznej w budynkach na terenie gminy Sobótka”
Wykonawca zobowiązany jest opracować na podstawie przekazanego przez Zamawiającego
projektu budowlanego projekt wykonawczy (techniczny) z zakresu: 
a) zagospodarowania terenu 
b) architektoniczny 
c) konstrukcyjny 
d) instalacji sanitarnych i wentylacji 
e) instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym będącym
załącznikiem nr 6 oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), który stanowi zał. nr 8 do SWZ. 
W zał. nr 8 do SWZ znajduje się projekt przetargowy, stanowiący uszczegółowienie projektu
budowlanego. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, załączonymi do
dokumentacji projektowej, uzgodnieniami, zapisami umowy oraz załącznikami do SWZ i
załącznikami do wzoru umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45262700-8 - Przebudowa budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

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: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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: 15750000,00 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18308550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15750000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

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: AKBiK Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8951010462

7.3.3) Ulica: ul. Wagonowa 6

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 53-609

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Część robót ogólnobudowlanych, 
Instalacje elektryczne i teletechniczne zewnętrze i wewnętrzne,
Ins. sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne,
Zagospodarowanie terenu,
Projekty wykonawcze

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15750000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-15
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