
Ogłoszenie nr 510188756-N-2020 z dnia 30-09-2020 r.

Gmina Pilchowice: Modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Kultury 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: 554323-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540121368-N-2020

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:
Modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.271.46.2020

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 modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy
wraz z robotami odtworzeniowymi. Budynek zlokalizowany jest w Żernicy przy ul. Szafranka 9,
na działce o nr ewidencyjnym 678/15. W ramach wykonywanych robót Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania wszelkich robót związanych z modernizacją instalacji
elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy, opisanych w dokumentacji projektowej pn.: „Projekt
modernizacji instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy”, opracowanej przez firmę
KAMBEP Piotr Dyla i Wspólnicy Spółka Jawna, 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 27A. Zakres robót
obejmuje także roboty odtworzeniowe wraz z kompletnym malowaniem wszystkich
pomieszczeń budynku oraz roboty pośrednio i bezpośrednio wynikające z zakresu prowadzonych
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prac, łącznie z próbami, badaniami i sprawdzeniami wynikającymi z przepisów, wniosków
Nadzoru Inwestorskiego bądź też Zamawiającego. W zakresie prowadzonych prac Wykonawca
opracuje wszelką konieczną dokumentację powykonawczą realizowanych robót. Wykonawca
dostarczy na pisemną prośbę Zamawiającego wszelkie niezbędne dane do wniosków i rozliczeń
finansowych koniecznych z tytułu dodatkowego zewnętrznego współfinansowania inwestycji.
Roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie publicznym, w związku z czym Wykonawca
zachowa wzmożoną kontrolę bezpieczeństwa robót oraz dostosuje harmonogram robót do pracy
obiektu w porozumieniu z zarządcą obiektu. Zakres prac obejmuje: - wymiana przyłącza
energetycznego od zacisków prądowych na ścianie budynku do projektowanego złącza ZK/TL1
/TL2/WG-p.poż., - wykonanie linii energetycznych zasilających rozdzielnice RW, RG/LU,
RG/GOK, RS, - wykonanie instalacji wyłącznika p.poż., - wykonanie instalacji oświetlenia
podstawowego i ewakuacyjnego sceny, - wykonanie instalacji gniazd stałych GS 230V i 400V
oraz sterowanych GST 230V, - wykonanie instalacji gniazd regulowanych GR, - wykonanie
instalacji gniazd DMX, - wykonanie instalacji gniazd RJ45, - wykonanie instalacji gniazd dla
zasilania urządzeń akustyki, - wykonanie instalacji zasilania klimatyzatorów, - rozbudowa
instalacji gniazd 230V i 400V w pomieszczeniu kuchni. - wykonanie ochrony przed porażeniem
oraz ochrony przepięciowej Z zakresu zadania (dokumentacji projektowej) należy usunąć
montaż kratownic aluminiowych w ilości 3 sztuk. (pozycje w przedmiarze od 1.2.25 do 1.2.27).
W ramach składanej oferty ryczałtowej Wykonawca skalkuluje również następujące roboty: 1.
Roboty zabezpieczające. 2. Roboty odtworzeniowe i naprawcze po robotach instalacyjnych. 3.
Kompletne odmalowanie wszystkich pomieszczeń wewnętrznych budynku. Szczegóły
wykonania robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w Domu
Kultury w Żernicy: 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: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45262522-6, 45410000-4, 45442000-7, 45442100-8,
45300000-0, 45310000-3, 45311000-0

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
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NAZWA: Modernizacja instalacji elektrycznej w Domu
Kultury w Żernicy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 146701.03
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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: Firma Handlowo - Usługowa ALTECH Aleksander Rusin
Email wykonawcy: altech.rusin@op.pl
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 53
Kod pocztowy: 44-144
Miejscowość: Żernica
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 121283.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121283.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196414.01
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.
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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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