
Ogłoszenie nr 500170356-N-2018 z dnia 19-07-2018 r.

Wójt Gminy Drużbice: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach

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: 567927-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Drużbice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064808900000, ul. Drużbice 77A  ,
97403   Drużbice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6311078 (79), e-mail ug@druzbice.pl,
faks 446 311 259.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach

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 niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
dokonaniu termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach –
lokalizacja inwestycji: działka nr ewidencyjny 64/3 obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice.
Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy : - etap pierwszy – branża elektryczna oraz
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - etap drugi – pozostały zakres robót. Zakres rzeczowy
zadania obejmuje: 1. Wykonanie robót budowlanych, obejmujących: 1) roboty przygotowawcze,
2) ocieplenie ścian powyżej powierzchni terenu, 3) ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu, 4)
częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 5) ocieplenie stropodachu płytami ze
styropapy, 6) dach i orynnowanie, 7) remont kominów, 8) zadaszenia przed wejściami, 9)
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wykonanie opaski wokół budynku, 10) remont instalacji odgromowej, 11) wykonanie robót
dodatkowych oraz uzupełniających. 2. Remont instalacji elektrycznych, obejmujący: 1)
demontaż istniejących instalacji – za wyjątkiem instalacji dzwonkowej, instalacji niskoprądowej,
tj. komputerowej, telefonicznej oraz instalacji oddymiania klatki schodowej, 2) wykonanie
instalacji elektrycznej gniazd wtykowych wraz z osprzętem - parter, 3) wykonanie instalacji
elektrycznej gniazd wtykowych wraz z osprzętem - I piętro, 4) wykonanie instalacji elektrycznej
oświetleniowej wraz z oprawami oświetleniowymi wyposażonymi w źródło światła typu LED -
parter, 5) wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z oprawami oświetleniowymi
wyposażonymi w źródło światła typu LED - I piętro, 6) wykonanie instalacji elektrycznej
oświetlenia awaryjnego, 7) wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego (tzw.
elewacji) wraz z oprawami elewacyjnymi dekoracyjnymi typu LED, 8) wykonanie rozdzielnic
piętrowych, kuchni, przedszkola, kotłowni, 9) wykonanie pomiarów elektrycznych.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45500000-2, 45311100-1,
45311200-2

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: 19/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 711593.51
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: MK Budima Sp. z o. o.
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Email wykonawcy: mkbudima@gmail.com
Adres pocztowy: Pl. Wolności 16d
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 889290.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 889290.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1106708.53
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 35%

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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