
Ogłoszenie nr 510143461-N-2020 z dnia 04-08-2020 r.

Gmina Baćkowice: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach”

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
Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pod nazwą: „Rewitalizacja
miejscowości Baćkowice - etap II" w ramach działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i
wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550546-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540114415-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Baćkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 83040981500000, ul. Baćkowice  84,
27-552  Baćkowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 868 62 04, e-mail
ug_backowice@pro.onet.pl, faks 15 868 62 04.
Adres strony internetowej (url): http://backowice-gmina.p/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
In.7335.1.term.Ośr.Zdr.Bać.2020r.

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 termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach.
Zakres prac: • docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych parteru i piętra •
docieplenie ścian zewnętrznych piwnic ponad gruntem i 30 cm poniżej gruntu wokół budynku •
po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian piwnic należy wykonać opaski



wokół budynku szer. 50 cm z kostki betonowej • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją •
demontaż instalacji odgromowej – montaż nowej instalacji odgromowej w rurach osłonowych
ukrytych w ociepleniu • wymianę istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej –
rynny i rury spustowe • wymianę istniejących obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych •
przełożenie istniejących elementów(tablice, uchwyty na flagi itp.) mocowanych do elewacji z
zastosowaniem odpowiednio dłuższych uchwytów • skucie luźnych tynków na kominach •
skucie odspojonych tynków na elewacji • demontaż istniejącego daszku z poliwęglanu •
rozbiórka istniejącego żelbetowego daszku nad wejściem głównym • montaż daszków
systemowych szklanych na odciągach • docieplenie istniejących płyt żelbetowych • demontaż i
ponowny montaż oświetlenia zewnętrznego • ocieplenie kominów ponad połacią dachową wraz
z wykończeniem obróbkami blacharskimi oraz montażem kratek osłonowych • pomalowanie
istniejących balustrad, uchwytów metalowych, masztów itp. • pomalowanie istniejącego dachu z
blachodachówki nad częścią parterową • wymianę podbitki na w/w dachu • rozbiórka daszku
żelbetowego nad wejściem • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej • wykonanie instalacji
paneli fotowoltaicznych o mocy 10 kW oraz zasilania mat grzewczych Zamówienie jest
współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pod nazwą: „Rewitalizacja miejscowości
Baćkowice - etap II" w ramach działania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  45440000-3

Dodatkowe kody CPV: 45450000-6, 45410000-4, 45311100-1, 45311200-2, 45450000-6

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: 31/07/2020
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 1075154.25
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  15
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  15
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: Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szkolna 31
Kod pocztowy: 28-200
Miejscowość: Koniemłoty
Kraj/woj.: świętokrzyskie

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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 498151.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 498151.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1371962.95
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 R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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.


