12.07.2018

Ogłoszenie nr 500163163-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.
Gmina Mikołów: Remont pomieszczeń przedszkoli nr 9 w Mikołowie przy ul. K. Miarki 7 i nr 4
w Mikołowie przy ul. Katowickiej 122
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: 569356-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń przedszkoli nr 9 w Mikołowie przy ul. K. Miarki 7 i nr 4 w Mikołowie
przy ul. Katowickiej 122
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-47/2018
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:
Remont pomieszczeń przedszkoli nr 9 w Mikołowie przy ul. K. Miarki 7 i nr 4 w Mikołowie
przy ul. Katowickiej 122. CZĘŚĆ 1 - Remont pomieszczeń przedszkola nr 9 w Mikołowie, ul. K.
Miarki 7 (przedmiar robót 4-2018) Zakres robót: - Rozebranie murów, ścianek z cegły,
wykładziny ściennej z płytek, tynków i posadzki z płytek na zaprawie cementowej, posadzki z
płytek pcv - Zeskrobanie zmycie starych powłok malarskich - Przygotowanie powierzchni ścian i
sufitów do malowania z zagruntowaniem - Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem.
wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły, pustaków cer.
gazo i pianobet. , - Montaż stolarki okiennej - Wykonanie posadzki cementowej - Ułożenie
posadzki płytkowej z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej . Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej - 2 kolory - Montaż wykładziny pcv z
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wywinięciem cokołów na ściany - Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych po uprzednim zagruntowaniu - Malowanie pomieszczeń piwnicznych farba
kredową - Montaż obudów grzejników CZĘŚĆ 2 – Wymiana części ogrodzenia w przedszkolu nr
4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122 (przedmiar robót 3-2018), wymiana części ogrodzenia w
przedszkolu nr 9 w Mikołowie, ul. K. Miarki 7 (przedmiar robót 5-2018) Zakres robót: Demontaż istniejącego ogrodzenia stalowego i słupków murowanych - Montaż nowego
ogrodzenia z siatki na nowych słupkach montowanych w istniejącym cokole betonowym Montaż nowego ogrodzenia panelowgo typu 2D wraz z cokołem prefabrykowanym żelbetowym
- Montaż nowego ogrodzenia ocynkowanego i malowanego panelowgo typu 3D drut fi 5mm
oczka 5x20 cm wraz z cokołem 20 cm prefabrykowanym żelbetowym - rozbiórka istniejącej
piaskownicy - montaż huśtawki metalowej potrójnej z siedziskami: bocianie gniazdo i 2x koszyk
- montaż nawierzchni bezpiecznej ze sztucznej trawy - wymiana siedziska drewnianego na
istniejącej piaskownicy - wyrównanie i odwodnienie terenu z posianiem trawy - wywóz i
utylizacja gruzu i elementów z rozbiórki CZĘŚĆ 3 - Wymiana kotła gazowego c.o. w
przedszkolu nr 4 w Mikołowie, ul.Katowicka 122 (przedmiar robót 2-2018) Zakres robót: Demontaż istniejącego kotła gazowego c.o. - Dostawa i montaż nowego kotła gazowego c.o. o
mocy 34 kW wraz z podłączeniem do instalacji gazowej, instalacji c.o. oraz odprowadzenia
spalin - Próby szczelności instalacji gazowej i c.o. wraz z opracowaniem stosownych
protokołów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45330000-9, 45410000-4, 45421000-4, 45431000-7,
45432111-5, 45442100-8, 45342000-6, 45236210-5, 45331110-0, 45333000-0

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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Remont pomieszczeń przedszkola nr 9 w
Mikołowie, ul. K. Miarki 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 86631.94
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
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nie
Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacyjno – Remontowy „ZBYSZKO” Zbigniew Piecha
Email wykonawcy: zir.zbyszko@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Jasna 138
Kod pocztowy: 43-190
Miejscowość: Mikołów
Kraj/woj.: śląskie
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 99975.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99975.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 216517.38
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:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Wymiana części ogrodzenia w przedszkolu nr 4
w Mikołowie, ul. Katowicka 122, wymiana części
ogrodzenia w przedszkolu nr 9 w Mikołowie, ul. K. Miarki
7
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 93
ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu nie złożono
żadnej oferty.
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Wymiana kotła gazowego c.o. w przedszkolu nr
4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12146.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
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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.P.H.U. ALG Andrzej Gasz
Email wykonawcy: andrzej.gasz@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Pszczyńska 280
Kod pocztowy: 43-176
Miejscowość: Gostyń
Kraj/woj.: śląskie
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 12800.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12800.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12800.06
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.
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