Ogłoszenie nr 500195307-N-2018 z dnia 16-08-2018 r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach: „BUDOWA
OGRODZENIA TERENU STRAŻNICY KP PSP” przy ul. Zielonogórskiej 34 68200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”
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: 569355-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500148620-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, Krajowy numer
identyfikacyjny 971183655, ul. ul. Serbska 58, 68-200 Żary, woj. lubuskie, państwo
Polska, tel. +48 68 363 07 00, e-mail sekretariat@straz.zary.pl, faks 068 363 07 21.
Adres strony internetowej (url): http://www.straz.zary.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy.
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń
lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy.
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„BUDOWA OGRODZENIA TERENU STRAŻNICY KP PSP” przy ul. Zielonogórskiej
34 68-200 Żary w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PK.2370.3.2018
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:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową
ogrodzenia terenu strażnicy KP PSP w Żarach przy ul. Zielonogórskiej 34. tj.
ogrodzenia przęsłowego i tymczasowego. Budowa ogrodzenia przęsłowego
stalowego ocynkowanego – ogrodzenie będzie składało się z 212 przęseł, 214
słupków (szerokość przęsła 2,5 m, wysokość przęsła 1,8 m z typowym cokołem
betonowym, słupki 60x60 mm). Przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z
systemem ogrodzenia. Słupki ogrodzenia w fundamencie z betonu o wymiarach 30x30
cm na głębokości min 80 cm, posadowienie ogrodzenia poniżej strefy przemarzania.
Ogrodzenie wykonać zgodnie z istniejącym przebiegiem terenu (bez niwelacji). Uskoki
paneli ogrodzenia wykonać na słupkach ogrodzenia wg potrzeb wynikających z układu
terenu, jednak nie więcej niż 15 cm na słupku. Słupy posiadają otwory montażowe.
Montaż paneli do słupów za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych (nakrętka
zrywalna zabezpiecza przed demontażem panela przez osoby niepożądane).
Akcesoria do montażu (ze stali nierdzewnej): śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki
do paneli. Fundament z betonu o wymiarach 30x30 cm głębokość posadowienia 80cm
p.p.t Podmurówka betonowa z betonowych elementów prefabrykowanych o przekroju
minimalnym 5x20cm. Budowa ogrodzenia tymczasowego – ogrodzenie i brama
tymczasowa na czas prowadzenia robót budowlanych. Ogrodzenie wykonane z siatki
leśnej mocowanej do słupów drewnianych przy pomocy skobli. Wysokość siatki
1800mm, Przekrój słupa drewnianego minimum 80 x 80mm lub Ø80mm. Słupy wbite
w grunt na głębokość min. 70cm. Brama tymczasowa z siatki leśnej na ramowej
konstrukcji drewnianej, dwuskrzydłowa. Wymiary skrzydeł 250 x 180cm. Wypełnienie
z siatki leśnej mocowanej do ram drewnianych przy pomocy skobli. Wysokość siatki
1800mm. Przekrój ramiaka bramy 60 x 80mm. Elementy drewniane zaimpregnować
dla ochrony przed niszczeniem przez owady – szkodniki drewna, pleśń, grzyby i
drobnoustroje oraz przed wpływem warunków atmosferycznych. Przedmiot
zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacja
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45216121-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 121500.00
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: KOBESPORT Sp. z o. o.
Email wykonawcy: info@kobesport.com
Adres pocztowy: ul.Sucharskiego 6i/3
Kod pocztowy: 56-400
Miejscowość: (Oleśnica
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 121500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147745.00
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: Nie dotyczy.
IV.8) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
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.
Nie dotyczy.

