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Ogłoszenie nr 510238150-N-2019 z dnia 06-11-2019 r.
Urząd Miasta: Remont odtworzeniowy pomieszczeń w budynku przy ul. Artura Grottgera 7 w
Zielonej Górze w ramach zadania Remont budynku przy ul. Artura Grottgera 7
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: 600943-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): zielonagora.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont odtworzeniowy pomieszczeń w budynku przy ul. Artura Grottgera 7 w Zielonej Górze
w ramach zadania Remont budynku przy ul. Artura Grottgera 7
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DO-ZP.271.76.2019
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. Przedmiot zamówienia obejmuje malowanie pomieszczeń z zachowaniem istniejącej
kolorystyki oraz instalowanie nowych nawierzchni podłogowych. Uwaga: Budynek przy ul.
Artura Grottgera 7 w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie czynny i użytkowany.
Całość prac należy wykonać poza godzinami pracy Urzędu – prace będzie można prowadzić: w
poniedziałki od godz. 16:15 do 21:00, od wtorku do piątku od godz. 15:45 do 21:00, w soboty od
godz. 7:00 do 15:00. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr
I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SIWZ. 3. Szczegółowy zakres
robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje Program Robót
Budowlanych przy Zabytku, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i kosztorys
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ofertowy zawarte w załączniku nr I.5 do SIWZ. 4. Wykonawca na wykonany przedmiot
zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 24 miesięcy i rękojmi za
wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. 5. 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. 6. 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. 7. 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 dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób
wykonujących czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na
wykonaniu robót ogólnobudowlanych i remontowych związanych z malowaniem oraz
wykładaniem paneli podłogowych, 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. zakres prac. 8. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 9 ust. 6 wzoru umowy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45430000-0, 45111300-1, 45432120-1, 45111220-6

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: 04/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 261000.00
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:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Maciej Jakuboszczak Zakład Remontowo – Budowlany
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kwiatowa 21
Kod pocztowy: 64-225
Miejscowość: Kopanica
Kraj/woj.: wielkopolskie
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 299000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 299000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299000.00
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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