Ogłoszenie nr 510116930-N-2020 z dnia 01-07-2020 r.
Gmina Mikołów: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 oraz adaptacja
części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ul. Wolności 27 w Mikołowie wraz
z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w
granicach działek, pozwolenie na budowę decyzja nr 1241/2018 z dnia 29.11.2018 oraz decyzja nr
RDPB-446/2019 z dnia 14.05.2019
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: 527041-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540060169-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 oraz adaptacja części
pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ul. Wolności 27 w Mikołowie wraz z
infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w
granicach działek, pozwolenie na budowę decyzja nr 1241/2018 z dnia 29.11.2018 oraz decyzja
nr RDPB-446/2019 z dnia 14.05.2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-15/2020
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:
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 oraz adaptacja części
pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ul. Wolności 27 w Mikołowie wraz z
infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w

granicach działek, pozwolenie na budowę decyzja nr 1241/2018 z dnia 29.11.2018 oraz decyzja
nr RDPB-446/2019 z dnia 14.05.2019. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać
roboty budowlane polegające na: - rozbiórce klatki schodowej kolidującej z częścią
dobudowywaną - rozbiórce w budynku istniejącym ścian działowych fragmentarycznie na
kondygnacji piętra ściany nośnej oraz wykonaniu nowo projektowanych otworów okiennych i
drzwiowych - wykonaniu nadbudowy istniejącego budynku szkoły w rejonie istniejącej kotłowni
- wykonaniu w budynku istniejącym nowo projektowanych ścian działowych - wykonaniu
obudowy istniejącej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co
najmniej EI30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania
dymu - wykonaniu nowo projektowanego wykończenia podłóg, ścian i sufitów wszystkich
pomieszczeń - rozbudowie o trzykondygnacyjny budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej wykonaniu instalacji wewnętrznych; instalacji wodnej i hydrantowej, kanalizacji sanitarnej,
instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, klimatyzacji, przebudowę instalacji
centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, technologii kotłowni gazowej, instalacji
elektrycznej, instalacji fotowoltaicznej, instalacji nisko prądowych i monitoringu, zewnętrznych;
elektrycznych- oświetlenia terenu, instalacji odgromowej, przebudowy instalacji deszczowej i
sanitarnej - docieplenie ścian zewnętrznych - wymianę zewnętrznej stolarki okiennej wykonaniu nowo projektowanego utwardzenia terenu - demontażu istniejącego budynku
kontenerowego i posadowienie go na innej działce oddalonej ok 200 m wraz z podłączeniem go
do instalacji elektrycznej jako zaplecze magazynowe dla istniejącego kompleksu boisk
sportowych przy SP8 – pozwolenie na budowę , decyzja nr RDPB-446/2019 - demontażu oraz
montaż nowego w nowo projektowanym usytuowaniu fragmentu ogrodzenia, oraz przebudowy
ogrodzenia w miejscach projektowanych zjazdach - demontażu oraz montażu w nowo
projektowanym usytuowaniu istniejącego placu zabaw - dostawie i montażu wyposażenia
technologicznego kuchni - uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wydane przez Starostwo
Powiatowe w Mikołowie Parametry obiektu po rozbudowie, nadbudowie i przebudowie: powierzchnia zabudowy -1979,79 m2 - powierzchnia użytkowa budynku -2757,11 m2 - ilość
kondygnacji – 3 - kubatura – 10705,63 m3 w tym istniejący budynek - powierzchnia zabudowy
-971,93 m2 - powierzchnia użytkowa budynku -1390,50 m2 - ilość kondygnacji – 2 - kubatura –
6256,7 m3 Szczegółowy przedmiot zamówienia określony jest w załączonym projekcie
budowlanym i wykonawczym z niezbędnymi branżami oraz specyfikacjami technicznymi
Uwaga! W wycenie nie uwzględniać wyposażenia ruchomego sal zajęć (krzesła stoliki, biurka
szafy itp).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45214210-5
Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45311200-2, 45330000-9, 45331000-6, 45111200-0,
45233120-6

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: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6565628.73
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 9
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: 7
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: DAW-BUD Firma Remontowo – Budowlana Wywiał Daniel
Email wykonawcy: dawbud2@op.pl
Adres pocztowy: ul. Brzozowa 60 Rudnik Wielki
Kod pocztowy: 42-260
Miejscowość: Kamienica Polska
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 8330217.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8129086.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10613995.35
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.

