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Ogłoszenie nr 500201713-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.
Gmina Krzeszyce: "Poprawa atrakcyjności kulturalnej Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę
Sali wiejskiej w miejscowości Zaszczytowo"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570206-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krzeszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53396600000, ul. ul. Skwierzyńska 16,
66435 Krzeszyce, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 573 161, e-mail
szpulak@krzeszyce.pl, faks 957 573 086.
Adres strony internetowej (url): http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Poprawa atrakcyjności kulturalnej Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę Sali wiejskiej w
miejscowości Zaszczytowo"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZW.271.1.2018.
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 przebudowa Sali wiejskiej w miejscowości Zaszczytowo w
ramach zadania pn.: "Poprawa atrakcyjności kulturalnej Gminy Krzeszyce poprzez przebudowę
Sali wiejskiej w miejscowości Zaszczytowo" STAN ISTNIEJĄCY: Budynek wybudowano
prawdopodobnie około 1882 r., parterowy, bez poddasza użytkowego, w części podpiwniczony.
Wykonany w technologii muru pruskiego - szachulec drewniany z wypełnieniem z gliny i
sieczki. Przekryty dachem dwuspadowym, o konstrukcji drewnianej wspartej na dwóch
drewnianych wiązarach, kryty blachą ocynkowaną w rąbek. Wyposażony w instalację
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elektryczną, nieogrzewany. Budynek posiada istniejące przyłącze energii elektrycznej. Do działki
zapewniony jest dostęp z drogi publicznej poprzez istniejący zjazd. Stan techniczny dachu, ścian
zewnętrznych, okien, drzwi, podłóg i schodów zewnętrznych jest bardzo zły. Budynek objęty jest
nadzorem Konserwatora Zabytków. Właściwość rzeczowa organu ochrony zabytków wynika z
faktu iż inwestycja dotyczy historycznego ryglowego budynku. Przedmiotowy zabytek
przeznaczony został do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków, spełniając tym samym
wymogi art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami. Podstawowe parametry techniczne - powierzchnia zabudowy: 207,57 m2 - ogółem
powierzchnia użytkowa: 213,01 m2 /w tym przyziemie: 194,09 m2, piwnice: 18,92m2/ kubatura netto: 996 m3 - wysokość budynku: 6,75 m Po przebudowie w/w parametry pozostają
bez zmian. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem: 1. Remont kapitalny dachu, w tym:
roboty rozbiórkowe pokrycia, wymiana elementów konstrukcji więźby dachowej, izolacje
cieplne, przeciwwodne i przeciwwiatrowe, wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy
trapezowej, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, kominki wentylacyjne, przemurowanie
komina ponad połacią dachu, podbitki. 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

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: 24/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 115585.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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 Budowlana BUD-MAT Adam Matysiak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sosnowa 2
Kod pocztowy: 69-220
Miejscowość: Ośno Lubuskie
Kraj/woj.: lubuskie
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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 223827.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 223827.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 223827.43
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.
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