Ogłoszenie nr 510153813-N-2019 z dnia 24-07-2019 r.
Gmina Rychwał: Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Rozalinie na Środowiskowy
Dom Samopomocy oraz dobudowa szybu windowego i zmiana części dachu
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: 555010-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Rychwał, Krajowy numer identyfikacyjny 31101919000000, ul. Plac Wolności 16, 62570 Rychwał, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2481001 w. 22, e-mail
przetargi@rychwal.pl, faks 632 481 055.
Adres strony internetowej (url): www.rychwal.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Rozalinie na Środowiskowy Dom Samopomocy
oraz dobudowa szybu windowego i zmiana części dachu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
G.271.4.2019
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 Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Rozalinie na
Środowiskowy Dom Samopomocy oraz dobudowa szybu windowego i zmiana części dachu,
obejmująca w szczególności: budowę szybu windy, zmianę pokrycia z dachówki na
blachodachówkę, wymianę obróbek, rynien i rur na dachach krytych papą, stolarkę okienna,
stolarkę drzwiowa, rozbiórki ścian, zamurowania i ścianki w budynku klatkę schodowa w
budynku, podłoża i posadzki, podłoża i posadzki w parterze, posadzki w pomieszczeniach
piętra, tynki, okładziny i malowanie, elewację - docieplenie ścian, opaskę i wejścia z
kostki betonowej, instalacje wewnętrzne wod. -kan., instalację c.o., przyłącze kanalizacji
sanitarnej, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, droga wew., place, parkingi i
chodniki, ogrodzenie, instalacje elektryczne. 2. Zamawiający informuje, iż na

przedmiotowy zakres zamówienia, została wydana decyzja pozwolenia na budowę.
Charakterystyczne parametry obiektu: - powierzchnia zabudowy– 342,84 m², - powierzchnia
użytkowa– 524,25 m², - kubatura – 3 085,56 m³. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określa projekt budowlany oraz przedmiary robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45400000-1, 45313100-5, 45233140-2, 45342000-6,
45310000-3

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: 12/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1241093.58
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: P.U.H. NAWROT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: r.nawrot@vp.pl
Adres pocztowy: Budy 55
Kod pocztowy: 63-708
Miejscowość: Rozdrażew
Kraj/woj.: wielkopolskie
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 1446024.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1446024.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1787450.05
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.

