Ogłoszenie nr 2022/BZP 00138181/01 z dnia 2022-04-28

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zakup i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach realizacji projektu pn. „ Dostępna szkoła – innowacyjne
rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej .....

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szprotawa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770445
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 45
1.5.2.) Miejscowość: Szprotawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 67-300
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.rzeszutek@szprotawa-um.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szprotawa.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

hptt://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/pl https://miniportal.uzp.gov.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach realizacji projektu pn. „ Dostępna szkoła – innowacyjne
rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej .....
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be371a7e-9b94-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00138181/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-28 08:13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048300/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Dostępna szkoła innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. „Dostępna Szkoła –innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem
potrzeb uczniów oraz otoczenia”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
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Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00075502/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach realizacji projektu pn. „ Dostępna szkoła – innowacyjne
rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” ( standard
1.1.5)
Zakres robót w systemie zaprojektuj i zbuduj:
1. Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
2. Wykonanie zabezpieczeń placu budowy
3. Wykonanie podszybia i wszelkich robót towarzyszących przy jego wykonaniu wraz z wykonaniem przeróbek podziemnych
instalacji przy ewentualnie występujących kolizjach
4. Wykonanie szybu w konstrukcji stalowej oszklonej i odprowadzenia z jego dachu wody deszczowej
5. Wykonanie przedsionka (ganku) przed wejściem do dźwigu na poziomie 00
6. Wykonanie przekuć, prac adaptacyjnych i wykończeniowych na każdym piętrze wokół drzwi wejściowych do dźwigu wraz
z doprowadzeniem do stanu umożliwiającego eksploatację
7. Wykonanie dostawy i montażu dźwigu oraz przeprowadzenie prób, pomiarów i oceny zgodności przez Jednostkę
notyfikowaną wraz z uczestnictwem w tych odbiorach
8. Wykonanie dokumentacji w ilości i w języku uznawanym przez UDT
9. Wykonanie wszelkich czynności w celu przygotowania dźwigu do rejestracji i uczestniczenie w odbiorach
przeprowadzanych przez UDT (rejestracja po stronie Użytkownika)
10. Wykonanie zasilania energetycznego
11. Dostawa i montaż systemu przywołania
Szczegółowy zakres i opis robót stanowi:
Program Funkcjonalno-Użytkowy - Załącznik nr 7 do SWZ
4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 675024 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 895440 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 675024 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Windpoldźwig Sp.zo.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9730915610
7.3.3) Ulica: ul. Kręta
7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra
7.3.5) Kod pocztowy: 65-770
7.3.6.) Województwo: lubuskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-26
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 675024 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
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