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Ogloszenie nr 510419941-N-2021 z dnia 01.03.2021 r.

Gmina Krzeszyce: "Wzrost potencjalu kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudow'( i
remont sali wiejskiej w miejscowosci Rudnica"
OGLOSZENIE 0 UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia:
obowi'lzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zam6wienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Inwestycje w obiekty pelni'lce funkcje kulturalne" w ramach dzialania "Podstawowe uslugi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich" objytego Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata
2014 - 2020
Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 774020-N-2020
Ogloszenie 0 zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 540398351-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krzeszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53396600000000, ul. Skwierzynska 16,
66-435 Krzeszyce, woj. lubuskie, pailstwo Polska, tel. 957 573 161, e-mail
mbuczkowska@krzeszyce.pl, faks 957 573 086.
Adres strony internetowej (url): http://www.krzeszyce.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJ~CEGO:
Administracja samorz'ldowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj~cego:
"Wzrost potencjalu kulturalnego Gminy Krzeszyce poprzez przebudowy i remont sali wiejskiej
w miejscowosci Rudnica"
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
FP.271.7.2020
11.2) Rodzaj zamowienia:
Roboty budowlane
11.3) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug'( lub roboty
budowlane:
Przedmiot zam6wienia to realizacja zadania pn. "Wzrost potencjalu kulturalnego Gminy
Krzeszyce poprzez przebudowy i remont sali wiejskiej w miejscowosci Rudnica" Zakres
opracowania obejmuje projekt przebudowy i remontu ww. obiektu, w tym: Przedmiotem
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inwestycji jest: - przebudowa i remont sali wiejskiej w Rudnicy. W zakres zadania wchodzi: 
calkowita wymiana instalacji elektrycznej - pomieszczenia nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
(patrz CZySC rysunkowa) wraz z montazem skrzynek i rozdzielnic, gniazd silowych 400V ,
gniazdek 230V , kontakt6w, kinkiet6w, lamp, wentylator6w mechanicznych, grzejnik6w
elektrycznych i nagrzewnicy elektrycznej (ciepla woda uzytkowa z uwagi na charakter obiektu
bydzie uzyskiwana z pojemnosciowych elektrycznych ogrzewaczy wody zlokalizowanych w
pomieszczeniu aneksu kuchennego i wc.) - cyklinowanie istniejq.cej podlogi drewnianej
-pomieszczenia . 1.2, 1.1, 1.4, - gruntowanie i dwukrotne malowanie lakierem parkietu 
pomieszczenia 1.2, 1.1, 1.4, - wykonanie scianki dzialowej z plyt g-k na ruszcie stalowym, gr 10
cm z wypelnieniem rusztu welnq. mineralnq. wydzielajq.cej pomieszczenie techniczne, 
wykonanie scianek dzialowych z bloczk6w betonu kom6rkowego grubosci 12 cm obustronnie
wykonczonych plytami g-k mocowanych na klej, wydzielajq.cych pomieszczenia aneksu
kuchennego i wc, - wykonanie naswietli wys. 40 cm w sciance dzialowej aneksu kuchennego wg
oznaczenia w czysci graficznej, - wykonanie okienka podawczego w sciance dzialowej aneksu
kuchennego wg oznaczenia w czysci graficznej, powierzchnia blatu z blachy nierdzewnej, 
wykonanie podlogi z plytek gress w pomieszczeniu wc i aneksie kuchennym - ulozenie plytek
sciennych szkliwionych w pomieszczeniu wc i aneksie kuchennym do wys. 1,2m od podlogi 
wykonanie nowej wewnytrznej instalacji wod-kan w aneksie kuchennym i wc z podlq.czeniem do
istniejq.cych przylq.czy wod-kan, - montaz urzq.dzen i armatury w aneksie kuchennym - zlew
dwukomorowy ze stali szlachetnej, zmywarki podblatowej z funkcjq. wyparzania, kuchni
indukcyjnej 4-polowej, okapu kuchennego ze stali szlachetnej, szafy chlodniczej, ogrzewacza
pojemnosciowego c.w.u. 0 poj. 101- montaz urzq.dzen i armatury w wc- umywalka 50 cm, pisuar
podwieszany, muszla stojq.ca, ogrzewacz pojemnosciowy c.w.u. 0 poj. 51, uchwyty dla
niepelnosprawnych, - wymiana parapet6w w oknach od strony drogi szt. 5 wg oznaczen w czysci
graficznej, - wymiany skrzydel drzwiowych zewnytrznych wraz z oscieznicami oznaczonych na
rys. symbolem D2, D4, D7 - wymiany drzwi wewnytrznych wraz z osciemicami oznaczonych na
rysunku symbolem D6, -montaz nowo projektowanych drzwi oznaczonych symbolem D3, D5, 
oczyszczenie, zagruntowanie i ponowne malowanie konstrukcji drewnianej dzwigar6w
dachowych - farba akrylowa kolor bialy, - skucie tynku wewnytrznego, odgrzybienie i
zagruntowanie w pomieszczeniu 1.1 i 1.6 na calej dlugosci sciany pomiydzy oknami a podlogq.
(tynk zawilgocony i zagrzybiony) - zmycie powlok malarskich, szpachlowanie, zagruntowanie i
malowanie sufit6w pomieszczenia nr 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 - zmycie scian wewnytrznych,
zagruntowanie, wykonczenie plytami g-k mocowanych na klej ina ruszcie stalowym wg
oznaczen czysci graficznej. - gruntowanie i malowanie scian wewnytrznych, wy konczonych
plytami g-k - wykonanie zdejmowanego drewnianego podestu-najazdu na schody wewnytrzne
dla niepelnosprawnych 0 spadku max 15% i szerokosci 140 cm
11.4) Informacja 0 cz~sciach zamowienia:
Zamowienie bylo podzielone na cz~sci:
nle
11.5) Glowny Kod CPV: 45262700-8

Dodatkowe kody CPV: 45232460-4, 45315300-1, 45300000-0, 45400000-1, 39220000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
Ill.l) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony
111.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nle
111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
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IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 10102/2021
IV.2) Calkowita wartosc zamowienia
Wartosc bez VAT 195100.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE 0 OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
wtym:
liczba otrzymanych ofert od malych i srednich przedsiybiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawc6w z innych paiistw czlonkowskich Unii Europejskiej:

o
liczba otrzymanych ofert od wykonawc6w z paiistw niebyd~cych czlonkami Unii Europejskiej:

o

iiczba ofert otrzymanych

drog~ elektroniczn~:

0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.S) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zam6wienie zostalo udzielone wykonawcom wsp61nie
nle
Nazwa wykonawcy: "STEKOBUD" Sp. z o.
Email wykonawcy:biuro@stekobud.pl
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 19
Kod pocztowy: 66-400
Miejscowosc: Gorz6w Wlkp.
Kraj/woj.: lubuskie

ubiegaj~cym

siy 0 udzielenie:

0

Wykonawca jest malymlsrednim przedsiybiorc~:
tak
Wykonawca pochodzi z innego paiistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej:
nle
Wykonawca pochodzi z innego paiistwa nie byd~cego czlonkiem Unii Europejskiej:
nle

IV.6) INFORMACJA 0 CENIE WYBRANEJ OFERTYI WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ 0 OFERTACH Z NAJNIZSZL\ I NAJWYZSZL\ CENt\fK0SZTEM
Cena wybranej oferty/wartosc umowy 239973.00
Oferta z najnizsz~ cen~kosztem 239973.00
Oferta z najwyzsz~ cen~kosztem 356700.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czysci zam6wienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nle
Wartosc lub procentowa cZysc zam6wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ RE;KI ALBO ZAPYTANIA 0 CENF;
IV.9.1) Podstawa prawna
Postypowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalez:y podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego
3z4

2021-03-01,12: ]

Firefox

https://bzp.uzp.gov.pIlZP403/Preview/4a1 fe500-1 ada-4920-8bf9 ...

udzielenie zam6wienia jest zgodne z przepisami.
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