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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Mikołów
276257630
Rynek 16
Mikołów
43-190
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Adamik
Tel.: +48 323248500
E-mail: zam@mikolow.eu
Faks: +48 323248400
Kod NUTS: PL22C
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mikolow.eu
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Prusa c-f w Mikołowie.
Numer referencyjny: PN-74/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45320000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Prusa 5c-f w Mikołowie.
Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i zgłoszenie robót budowlanych nr
AB.6743.348.2016.AG z dn. 18.05.2016 r.
Opis zamieszczono w sekcji II.2.4) ogłoszenia.

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 175 925.93 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mikołów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót budowlanych do wykonania:
a) wzmocnienie płyt warstwowych poprzez zastosowanie stężeń kotwami chemicznymi,
b) ocieplenie elewacji od zewnątrz metodą lekką mokrą (ETICS),
c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej na nową stolarkę z PCV w tzw. ciepłym montażu wraz z
zastosowaniem nawiewników,
d) ocieplenie stropu poddasza oraz ocieplenie stropu piwnicy,
e) usunięcie wszystkich obcych i niepotrzebnych elementów na elewacji i na dachu, uporządkowanie przebiegu
kabli,
f) skucie okładziny z ceramicznych płytek, naprawa i wyrównanie ścian elewacji,
g) izolacja ścian fundamentowych,
h) miejscowy remont pokrycia: dachowego, daszków nad balkonami i nad wejściami,
i) remont i malowanie zadaszenia wejścia – wiatrołapy do klatek,
j) remont balkonów i balustrad,
k) pomalowanie ocieplonej elewacji środkiem antygraffiti do wysokości 3,0m n.p.t.,
l) założenie nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
m) wymiana i wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich,
n) wymiana instalacji odgromowej, prowadzonej podtynkowo na ocieplonych elewacjach oraz instalacji
uziemienia otokowego budynku,
o) rozbiórka istniejącej i założenie nowej opaski wzdłuż elewacji budynku – ze żwirku na geowłókninie,
p) wymiana skrzynek gazowych na nowe i malowanie elektrycznych skrzynek, na elewacji,
r) wymiana drzwi do klatek schodowych,
s) roboty towarzyszące i porządkowe, wraz z montażem rusztowań, oznakowaniem adresu budynku i
numeracją klatek schodowych, oznakowaniem uzbrojenia, uporządkowaniem terenu i zieleni wokół budynku po
przeprowadzonych robotach,
t) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2 egz),
w oparciu o dokumentację projektową i zgłoszenie robót budowlanych nr AB.6743.348.2016.AG z dn.
18.05.2016r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj klamek dla stolarki okiennej i drzwiowej wszystkich balkonów oraz stolarki
okiennej mieszkań na parterze budynku / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj tynku / Waga: 20
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Kryterium jakości - Nazwa: Sposób wykonania zabezpieczenia antygraffiti / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 (j.t. Dz.U
z 2017, poz.1579 zwaną dalej ustawą), z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy–
procedura odwrócona.
Wadium: 31 000,00 zł

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 005-006279

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Prusa c-f w Mikołowie.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
13/03/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Dan Pol Sp. z o.o.
6462929466
ul. Murarska 28
Tychy
43-100
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Polska
Tel.: +48 322168501
E-mail: danpol@danpol.tychy.pl
Faks: +48 322168510
Kod NUTS: PL22C
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 195 306.31 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 175 925.93 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie, albo w terminie 15
dni,jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie od treści ogłoszenia o zamówieniu oraz od postanowień siwz w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w DzU UE, lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec innych czynności niż powyżej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub, przy
zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Sprawy merytoryczne odwołań reguluje Dział VI ustawy pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2018

