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Ogłoszenie nr 510161465-N-2019 z dnia 02-08-2019 r.

Gmina Mikołów: Roboty remontowe w Przedszkolu nr 3 w Mikołowie, ul.
Konstytucji 3-Maja 40 - zgodnie z przedmiarem robót 17a-2019
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: 569032-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Na mocy pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 t.j. z późn. zm.) postępowanie prowadzone jest przez: Centrum
Usług Wspólnych w Mikołowie - Gmina Mikołów 43-190 Mikołów ul. Karola Miarki 9 tel. (32) 226-20-54;
fax.(32)226-01-69 NIP: 635-18-05-347 REGON: 365421894 http://cuwmikolow.bip.net.pl/ e-mail:
sekretariat@cuw.mikolow.eu
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie,
państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks 323 248 400.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.mikolow.eu/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne:
https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty remontowe w Przedszkolu nr 3 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 40 - zgodnie z przedmiarem robót
17a-2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/06/2019/UM
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:
1. Przedmiotem zamówienia są Roboty remontowe w Przedszkolu nr 3 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 40 zgodnie z przedmiarem robót 17a-2019. 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) Zabezpieczenie stolarki - założenie
folii na lampach oświetleniowych, oknach, drzwiach i parapetach b) Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą c)
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach d) Skasowanie wykwitów /zacieków/ e) Przygotowanie
powierzchni z podszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku f) Gruntowanie podłoży pionowych
i poziomych preparatami gruntującymi g) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów h) Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farba lateksowa (II stopień
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odporności na szorowanie) i) Dwukrotne zabezpieczenie lamperii na wys.1,5 lakierem lamperyjnym j) Dwukrotne
lakierowanie boazerii na suficie lakierem ogniochronnym k) Obsadzenie narożników w ścianach -narożnik pcv
50x50 dł 1,5m np. l) Wymiana opraw świetlówkowych zwykłych na oprawy świetlówkowe typu LED
odpowiadające 2x18W T8 120 cm IP20 barwa światła ciepła 3000K m) Mechaniczne szlifowanie posadzek z
parkietu dębowego n) Trzy krotne lakierowanie parkietów i listew przyściennych lakierem z połyskiem do
powierzchni drewnianych intensywnie użytkowanych o) Dwukrotne malowanie ścian farbą oddychającą o oporze
dyfuzyjnym sd nie mniejszym niż 0,1(farba krzemianowa) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają
dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. 3.
Podstawowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 7 do SIWZ. 4. Ceny zakupu
pozostałych materiałów nie występujących w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen z kosztami
zakupu opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonane, a w przypadku ich
braku inspektor może żądać wglądu do faktur zakupu materiału lub urządzenia. 5. Rozliczenie robót będzie
następować kosztorysem powykonawczym w oparciu o składniki cenotwórcze przedstawione w ofercie
przetargowej przyjmując ceny jednostkowe z oferty, a w przypadku ich braku przyjmując nakłady KNR, KNP,
KNNR, KSNR w oparciu o składniki cenotwórcze z oferty, a ceny materiałów wg średnich cen Sekocenbud za dany
kwartał lub kalkulacji indywidualnej zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 6. Wszelkie materiały używane do
wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi
każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru. 7. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i
porządek na terenie, na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w
przepisach szczególnych. 8. Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie
równym do gwarancji producenta urządzenia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi, kartę
gwarancyjną, książkę serwisową, oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do użytkowania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne sprzętu i urządzeń
będących przedmiotem umowy. 9. Dostarczone wyposażenie i materiały muszą być nowe 10. Na wykonane przez
siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić co najmniej dwuletniej gwarancji 11. W czasie
realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren w sposób zapewniający użytkownikom
obiektu bezpieczeństwo. 12. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi
przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z
zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy a w szczególności spełnia wymagania dotyczące
bezpieczeństwa zgodnie Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE oraz Dyrektywą o Kompatybilności
Elektromagnetycznej 2004/108/W, znak CE umieszczony na produkcie 13. Wykonawca zapewni na czas trwania
prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
wykwalifikowaną kadrę robotniczą. 14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 SIWZ. 15. Wykonawca jest zobowiązany, na
każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z zapisami umowy §12 oraz
kopie uprawnień technicznych odpowiednio dla każdej części. 16. Miejsce wykonywania robót budowlanych:
Przedszkole nr 3 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 40, 43-190 Mikołów
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45214100-1, 45262500-6, 45310000-3, 45410000-4, 45432114-6, 45442100-8
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: 31/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 115285.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
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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: 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: ZUR-B FABEX Fabian Krzysztof
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. św. Jana Pawła II 113B
Kod pocztowy: 43-215
Miejscowość: Studzienice
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 139571.59
Oferta z najniższą ceną/kosztem 139571.59
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139571.59
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.

