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Ogłoszenie nr 510092699-N-2019 z dnia 13-05-2019 r.
Gmina Pilchowice: Rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy
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: 509004-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540026804-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pilchowice, Krajowy numer identyfikacyjny 00068785300000, ul. Damrota 6, 44-145
Pilchowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 65 21, e-mail
szczepanska.m@pilchowice.pl, kierownik.izp@pilchowice.pl, faks 32 235 69 38.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pilchowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.9.2019
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 rozbudowa Publicznego Przedszkola w Żernicy – budowa
drugiego skrzydła oraz budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz przygotowywania posiłków.
Zaprojektowano rozbudowę przedszkola o 3 segmenty mieszczące (w każdym segmencie) salę
zabaw, przedsionek z szatnią i sanitariat. Każdy segment w rozbudowywanej części
przeznaczony będzie dla maksymalnie 25 dzieci. Czwarty segment wykorzystany zostanie na
rozbudowę i przebudowę istniejącej kuchni kateringowej i stworzenie samodzielnej kuchni z
częścią socjalną, magazynową i kuchenną, która będzie obsługiwać cały budynek przedszkola
Inwestycja prowadzona będzie na działce nr 812/8, usytuowanej w Żernicy, na skrzyżowaniu
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ulic Szafranka i Górniczej. Roboty obejmować będą następujący zakres: 1. Kompleksowa
budowa nowego skrzydła budynku w technologii żelbetowego szkieletu z wypełnieniem ścian z
bloczków z betonu komórkowego, ze stropem w postaci płyty żelbetowej krzyżowo zbrojonej.
Dach budynku w konstrukcji drewnianej w układzie płatwiowo-kleszczowym. Pokrycie dachu z
dachówki ceramicznej. Posadowienie budynku na stopach fundamentowych na poziomie -0,50m
poniżej obecnego poziomu terenu. Elewacje ocieplone styropianem, tynk cienkowarstwowy na
podkładzie klejowym z siatką zbrojeniową. Stolarka okienna PCW, stolarka drzwiowa
wewnętrzna – drewniana. Okna oraz drzwi zewnętrzne wyposażone w rolety. Rynny i obróbki
blacharskie z blachy ocynkowanej. Budynek wyposażony będzie w instalację elektryczną,
wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Powyższe instalacje przyłączone zostaną
do istniejących w budynku instalacji, z wykorzystaniem istniejących przyłączy. Przewiduje się
odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, którą na odcinku
zlokalizowanym pod projektowanym budynkiem należy przebudować w sposób pokazany na
projekcie zagospodarowania działki. Dodatkowo obiekt wyposażony będzie w instalację gazową
umożliwiającą w późniejszym terminie podłączenia budynku do sieci gazowej. 2. Wykończenie
wnętrz zgodnie z dokumentacją. 3. Wyposażenie pomieszczeń zgodnie z dokumentacją. 4.
Zagospodarowanie terenu w tym: taras, zieleń niska, nawierzchnia utwardzona, ścianka
oporowa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45223500-1, 45262522-6, 45410000-4, 45442100-8,
45432100-5, 45431000-7, 45431200-9, 45421100-5, 45261000-4, 45450000-6, 45321000-3,
45233222-1, 45233140-2, 45112710-5, 45310000-3, 45332000-3, 45331100-7, 45111300-1,
45400000-1, 45200000-9

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: 26/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1224757.32
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
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: 3
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: nellbau Arkadiusz Rządkowski
Email wykonawcy: nellbau@op.pl
Adres pocztowy: ul. Waryńskiego 24B
Kod pocztowy: 44-230
Miejscowość: Czerwionka - Leszczyny
Kraj/woj.: śląskie
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 1894200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1777421.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2497867.43
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.

