Ogłoszenie nr 510160732-N-2020 z dnia 26-08-2020 r.
Gmina Krzeszyce: Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w
Krzeszycach przy ul. Skwierzyńskiej 4 na Klub „Senior+”
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: 560443-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): http://www.krzeszyce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszycach przy ul.
Skwierzyńskiej 4 na Klub „Senior+”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FP.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 jest wykonanie robót budowlanych dotyczących
przebudowy istniejących pomieszczeń na parterze budynku szkoły podstawowej w
Krzeszycach, przy ul. Skwierzyńskiej 4, na potrzeby Klubu Senior +: w tym: - wykonanie
ścian działowych w pomieszczeniu ogólnym i wiatrołapie 71,456 mkw. - rozebranie ścian
nośnych pod osadzonymi belkami, wielkość otworów, gr. 38 cm - 3,286 msześć., - rozebranie
ścianki działowej w łazience - kabiny sanitarne - 36,0 mkw, - wymiana posadzek z
wykładziny PCV rulonowej 100,86 mkw. wraz z wykonaniem przygotowania powierzchni
pod posadzkę oraz wymianą oblistwowania. - wymiana posadzek z płyt terakotowych 5,76
mkw. - wymiana okładzin ściennych w łazience ok. 42,0 mkw. - wymiana tynków
wewnętrznych ok. 257,06 mkw. - wymiana posadzki cementowej 100,86+5,76 mkw -

wykonanie podejść do urządzeń sanitarnych z PCV łączone na uszczelkę wargową . - roboty
malarskie - malowanie ścian farbami emulsyjnymi 650,0 mkw - wymiana urządzeń
sanitarnych - 5 umywalek, 4 ustepy. - montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych 4 szt, montaż baterii umywalkowej 6 szt., i zlewozmywakowej - 1 szt., wymiana zlewozmywaka
wraz z podejściem wodociągowym i kanalizacyjnym, - wykonanie nowej instalacji
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z montażem urządzeń instalacyjnych. wyminą opraw oświetleniowych - plafoniery przykręcane, zwykłe - łącznie 36 szt., - wymiana
opraw oświetleniowych w łazienkach - 3 szt. - bryzgoszczelne . - wymiana stolarki okiennej
oraz drzwi do wiatrołapu - wywóz i utylizacja gruzu - wymiana tablicy rozdzielczej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w SIWZ. Na opis przedmiotu zamówienia składa się również dokumentacja
projektowa (w tym opis techniczny, rysunki, szkice, mapa poglądowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót). Przedmiot zamówienia jest
realizowany w ramach projektu „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”” realizowanej
przy udziale środków z programu Wieloletniego „SENIOR +” na lata 2015 – 2020 Edycja
2020.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262700-8
Dodatkowe kody CPV: 45232460-4, 45315300-1, 45300000-0
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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 143155.69
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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 KARTECH Karolina Chciuk
Email wykonawcy: fhu.kartech@wp.pl

Adres pocztowy: Kowalów, ul. Polna 7D
Kod pocztowy: 69-100
Miejscowość: Rzepin
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 176081.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 176081.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 245287.09
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.

