
Ogłoszenie nr 500185801-N-2018 z dnia 06-08-2018 r.

Gmina Pilchowice: Termomodernizacja OSP Pilchowice - etap II

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: 566061-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pilchowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00068785300000, ul. ul. Damrota  6, 44145
  Pilchowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 65 21, e-mail kontrola@pilchowice.pl;
musiol.g@pilchowice.pl; kruczynska.j@pilchowice.pl;kaleta.g@pilchowice.pl;, faks 32 235 69
38.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pilchowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja OSP Pilchowice - etap II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.164.2018

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:

Zakres inwestycji obejmuje teren dz. Nr 591/77 mieszczącej się w Pilchowicach przy ul.
Strażaków 3. Zadanie dotyczy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach, dla
którego wykonano dokumentację budowlaną pn.: ”Termomodernizacja budynku przeznaczonego
na cele kulturalne oraz działalność OSP znajdującego się przy ul. Strażaków w Pilchowicach,”
opracowaną przez firmę Grupa Projektowa Marwit Sp. z o.o z Gliwic. Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie całości robót związanych z kompleksową wymianą stolarki okiennej oraz
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stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku tj.: 1. demontaż starych okien 2. demontaż parapetów
3. montaż nowych okien 4. montaż parapetów wewnętrznych 5. montaż parapetów
zewnętrznych 6. demontaż drzwi zewnętrznych DW1 i DW2 7. montaż drzwi zewnętrznych
DW1 i DW2 8. obrobienie ościeży okiennych oraz drzwiowych z wyrównaniem 9. uzupełnienie
powłoki malarskiej ościeży okiennych oraz drzwiowych. Wbudować należy stolarkę kompletnie
wykończoną wraz z okuciami i akcesoriami. Wymiary stolarki według załączonego zestawienia.
Stolarka okienna PCV powinna spełniać następujące wymagania: 1. Współczynnik przenikania
ciepła powinien wynosić Umax= 1,1 W/m2K ( okno o oznaczeniu Ogg - współczynnik
przenikania ciepła powinien wynosić Umax= 1,8 W/m2K) 2. Kolor biały 3. Okna wyposażone w
mikrowentylację oraz nawiewniki higrosterowane Stolarka okienna aluminiowa powinna
spełniać następujące wymagania: 1. Współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić Umax=
1,1 W/m2K 2. Kolor naturalnego aluminium RAL 9006 3. Okna wyposażone w mikrowentylację
oraz nawiewniki higrosterowane 4. Okno o oznaczeniu OKt należy wyposażyć w siłownik
Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm, powlekane, w kolorze
szarym. UWAGA: Ponieważ Zamawiający przewiduje wykonać termomodernizację budynku
należy przewidzieć szerokość parapetu większą o około 12 cm. Parapety wewnętrzne należy
wykonać z płyty MDF, pokrytej foliami polimerowymi. Stolarka drzwiowa powinna spełniać

następujące wymagania: 1. Współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić Umax= 1,5
W/m2K 2. Kolor naturalnego aluminium RAL 9006, szkło bezpieczne P4 – drzwi DW1 3. Drzwi
antywłamaniowe 4. Kolor szary RAL 9007- drzwi DW2 Szczegóły wykonania robót
budowlanych związanych z termomodernizacją OSP Pilchowice- etap II . a) W ramach
wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z robotami pośrednio lub bezpośrednio
wynikającymi z zakresu prowadzonych prac. W zakresie prowadzonych prac Wykonawca
wykona wszelką konieczną dokumentację powykonawczą realizowanych robót. b) W zakresie
robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki
zabezpieczające mienie, wyposażenie, prawa osób trzecich lub inwestora niezbędne do
prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec
naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. c) W zakresie robót
odtworzeniowych i naprawczych, Wykonawca wykona wszelkie roboty związane z naprawami
po wykonywanych pracach i przywróceniem stanu sprzed realizacji prac. Szczegółowy zakres
zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik
nr 8 do SIWZ.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV:  45421000-4

Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45111220-6, 45110000-1, 45421000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2018
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 60941.44
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F. H. U. P. FENCOM Aleksandra Rączy
Email wykonawcy: fencom@poczta.fm
Adres pocztowy: ul. Mariacka 1c/1
Kod pocztowy: 48-304
Miejscowość: Nysa
Kraj/woj.: opolskie

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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 67650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139454.17
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:
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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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