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Ogłoszenie nr 510173464-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.
Urząd Miasta: Modernizacja infrastruktury krytycznej – OSP Sucha.
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: 569829-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 65423300000000, ul. ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska,
tel. 0684564100,4564406 do 08, e-mail zamowienia@um.zielona-gora.pl, faks 068 4564155, 4564455.
Adres strony internetowej (url): www.zielonagora.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja infrastruktury krytycznej – OSP Sucha.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DO-ZP.271.39.2019
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. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Modernizacja infrastruktury krytycznej – OSP Sucha. 2. Przedmiotem inwestycji jest
modernizacja remizy w miejscowości Sucha. Budynek remizy zostanie rozbudowany w kierunku północnym o garaż na nowy większy wóz
strażacki z szatnią na tyłach. Konstrukcja tradycyjna murowana z dachem czterospadowym drewnianym krytym blachodachówką, przylegać
będzie poprzez dylatację do istniejącego budynku. Funkcjonalnie i konstrukcyjnie - układ poprzeczny. Garaż zostanie połączony
funkcjonalnie i instalacyjnie z istniejącą częścią remizy. Kratka ściekowa w podłodze zostanie podłączona do zbiornika bezodpływowego na
ścieki za pośrednictwem separatora substancji ropopochodnych. Brama garażu segmentowa stalowa ocieplana z napędem automatycznym. Na
tyłach garażu przewidziano dodatkowe pomieszczenie szatni. Pomieszczenia istniejącej części remizy zostaną wyremontowane i
przebudowane z dostosowaniem do aktualnych potrzeb OSP Sucha. Przewidziano nowy zbiornik bezodpływowy na ścieki o poj. 10m3 i nowe
przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe. Zaprojektowano nowe instalacje wewnętrzne wraz z ogrzewaniem gazowym. Dla
umożliwienia wjazdu do garażu na wprost zmieniono lokalizację zjazdu z drogi publicznej powiatowej nr 1175F. Wjazd do garażu
zaprojektowano o odpowiedniej nośności i nawierzchni z kostki betonowej. Istniejący zbiornik zostanie wymieniony na nowy i posadowiony
w miejscu nie kolidującym z planowanymi inwestycjami. Odległość pokrywy i wylotu od budynku remizy min.15,5m ze względu na
wprowadzenie okien w ścianie zachodniej. Istniejące pomieszczenia remizy zostaną przebudowane stosownie do aktualnych potrzeb OSP. 3.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie modernizacji remizy w oparciu o dokumentację projektową. 4. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.5. SIWZ. 5. Szczegółowy zakres robót
budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje dokumentacja projektowa do zadania „Rozbudowa z przebudową budynku
remizy OSP Sucha 66-004 Zielona Góra, Sucha” wykonana przez Biuro Projektowe Basista – Krasucka ul. Jeżynowa 6, 65- 124 Zielona Góra
zawarta w załączniku nr I.5 do SIWZ. 6. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na
okres min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót
(okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 7. Zamawiający informuje,
iż mogące wystąpić w SIWZ wraz załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów lub zdjęć w
zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Jeżeli
użyto w SIWZ wraz załącznikami nazw produktów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to należy traktować je jako przykładowe
- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie
miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie
zamówienia. 8. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one
minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu. 9. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby
przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób
niepełnosprawnych 10. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W
przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
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dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia, polegające na wykonaniu: a) robót ogólnobudowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia - o ile czynności te
nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakresy prac. 12.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 11 ust. 7 wzoru umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45216120-1, 45216121-8, 45262000-1, 45262700-8, 45262800-9

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: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 780000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: Partnerbud-Projekt sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Juliusza Kossaka 8
Kod pocztowy: 65-140
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie
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 959400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 959400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 993840.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 10-20%
IV.8) Informacje dodatkowe:
Podwykonawca IAI-Bis Partnerbud-Projekt sp. z o.o. sp.k. ul. Juliusza Kossaka 8, 65-140 Zielona Góra zakres: instalacje sanitarne,
instalacje elektryczne.
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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