
Ogłoszenie nr 510067041-N-2020 z dnia 20-04-2020 r.

Gmina Sobótka: Budowa budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie – II przetarg

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: 511806-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sobótka, Krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul. Rynek  1, 55-050  Sobótka, woj. dolnośląskie,

państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123.

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

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie – II przetarg

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.2020

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:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie”

– II przetarg wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Parametry techniczne: Zestawienie pomieszczeń: 

Przedsionek 3,10 m2  Sala spotkań 48,10 m2  Kuchnia podręczna 6,20 m2 Razem parter 57,40 m2 Gabaryty budynku

 Długość budynku 10,37 m  Szerokość budynku 7,22 m  Wysokość kalenicy 7,10 m  Wysokość okapu 3,35 m

Zestawienie powierzchni  Powierzchnia użytkowa 57,40 m2  Powierzchnia zabudowy 74,87 m2  Kubatura 383,18

m3 Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w

szczególności zobowiązany jest do:  Zapewnienia dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia budynku oraz wykonania

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  Wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających

odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt,

narzędzia i odzież,  Zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie

porządku i dyscypliny pracy,  Dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów,  Ubezpieczenia

budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu,

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 4.2. Zakres robót dla całego

zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:  Roboty ziemne w postaci wykopów

liniowych o głębokości nieprzekraczającej 1m  Roboty izolacyjne związane z wykonaniem izolacji

przeciwwilgociowych i cieplnych na ławach i ścianach fundamentowych  Roboty ziemne związane z zasypaniem

fundamentów  Roboty murarskie związane ze wznoszeniem ścian budynku oraz osadzeniem stolarki otworowej 

Roboty ciesielskie związane z wykonaniem więźby dachowej  Roboty dekarskie i blacharskie związane z wykonaniem

pokrycia dachu  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania 

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych  Roboty w zakresie posadzek i podłóg  Roboty wykończeniowe tynkarskie

Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i przedmiarze

robót opracowanym na podstawie dokumentacji technicznej, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9f639fa2-49e0-49fb-97a0-d501...

1 z 3 2020-04-20 09:30



robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ. Załączony przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako materiał

pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne. Każdy z Wykonawców zobowiązany

jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. W przypadku pominięcia w przedmiarach robót zakresu prac

przewidzianego do wykonania, wynikającego z dokumentacji projektowych, Wykonawca wskaże i wyceni te roboty w

kosztorysie ofertowym, wyszczególniając je w jednym dziale na końcu kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy

sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ, Wykonawca którego

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Roboty

określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, przepisami

prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać

zgodnie z dokumentacją techniczną.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45262300-4, 45320000-6, 45321000-3, 45262500-6, 45261100-5, 45261210-9,

45421100-5, 45310000-3, 45330000-9, 45410000-4, 45331000-6, 45400000-1, 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: 01/04/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 267044.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3

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: Mega Corporation Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 3B

Kod pocztowy: 59-400

Miejscowość: Jawor

Kraj/woj.: dolnośląskie

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 328464.12

Oferta z najniższą ceną/kosztem 328464.12

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 349879.61
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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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