Ogłoszenie nr 510123275-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.
Gmina Krzeszyce: Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu
Edukacyjnego w Kołczynie
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 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 535258-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krzeszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53396600000000, ul. Skwierzyńska 16,
66-435 Krzeszyce, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 573 161, e-mail
mbuczkowska@krzeszyce.pl, faks 957 573 086.
Adres strony internetowej (url): https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZW.271.2.2020
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 niniejszego zamówienia są roboty budowlane pn. „Termomodernizacja,
przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie.” 1 Przedmiot
inwestycji Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja
budynków Zespołu Edukacyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza
nieużytkowego na użytkowe w budynku historycznym oraz budowa zewnętrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego na terenie działki nr 388 obr. 006 –
Kołczyn, gmina Krzeszyce. 2 Zakres inwestycji a. budowa zewnętrznej klatki schodowej
łączącej budynek współczesny z budynkiem historycznym, b. przebudowa części nawierzchni

utwardzonej przed wejściem głównym do budynku współczesnego, c. wykonanie skarpy
wokół budynku historycznego, d. wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
wraz ze zbiornikiem bezodpływowym o pojemności 5 m3. e. budowę elektrowni
fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 15,3 kWp (12,5kW), składającej się z 46 szt. modułów
zlokalizowanych na dachu wraz z optymalizatorami, oraz inwertera o mocy 12,5kVA,
zlokalizowanej na dachu płaskim, na konstrukcji aluminiowej na istniejącym budynku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (na którą
składają się projekty budowlane i wykonawcze wszystkich branż, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Roboty budowlane będą wykonywane
w czynnym obiekcie. Wykonawca obowiązany będzie wykonywać roboty budowlane w
sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz możliwość prowadzenia
zajęć w trakcie roku szkolnego. Wykonawca w celu ograniczenia zakłóceń w pracy obiektu,
uzgodni harmonogram działań z Inspektorem Nadzoru oraz Zarządcą budynku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45311200-2
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: 17/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1674212.21
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
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: Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „Neder-Pol” s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: l. Kazimierza Wielkiego 4/1 66-400 Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Kraj/woj.: lubuskie
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 1849114.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1849114.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2574515.12
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.

