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INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2.

Zamawiający:
pełna nazwa zamawiającego:
Miasto Zielona Góra- Urząd Miasta Zielona Góra
kod, miejscowość, województwo: 65-424 Zielona Góra, lubuskie
ulica, nr domu:
Podgórna 22
nr tel., faks
tel. (+48) 68 45 64 100, faks (+48) 68 45 64 455
e-mail:
zamowienia@um.zielona-gora.pl.
adres strony internetowej:
www.zielona-gora.pl
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
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Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa istniejącego
budynku szkoły na potrzeby prowadzenia warsztatów szkolnych” - Zespołu Szkół
Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze”. Zadanie współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9
„Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3.
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej”.
Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
mniejszej niż 5.548.000 euro.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby
prowadzenia warsztatów szkolnych” - Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej
Górze, na podstawie i w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, z
uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez zamawiającego w czasie trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce.
W ramach przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji
projektowej oraz uzyskania w imieniu zamawiającego pozwoleń na realizację zadania
inwestycyjnego, wykonania wszystkich robót budowlanych w zakres których wchodzi
przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dydaktyczno-magazynowego o pow. użytkowej
ok. 214,72 m² - łączna powierzchnia części nowo projektowanej wynosi ok. 170,56 m², kubatura
ok. 860,76 m³, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych,
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub ostatecznego zgłoszenia
zakończenia robót budowlanych, jeśli warunek taki wynika z zapisów pozwolenia na budowę
oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod:
45000000 - 7 Roboty budowlane
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Dodatkowe kody:
−
71000000 - 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
−
45210000 - 2 Roboty budowlane w zakresie budynków,
−
45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę,
−
45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne,
−
45421000 - 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
−
45300000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach,
−
45310000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne,
−
45330000 - 9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne,
−
45331000 - 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych , klimatyzacyjnych,
−
45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
−
71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
−
71420000- 8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu,
−
71248000 - 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.
7.5. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
8.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: .
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nr ogłoszenia: 578868 - N-2018 data zamieszczenia: 02.07.2018r.
9.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nie.
nr ogłoszenia: …………………….
data zamieszczenia: ……………….
10. Informacja o częściach zamówienia: zamówienie nie jest udzielane jako część zamówienia.
11.

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 1.098.022,69 zł.
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Informacje o ofertach:
liczba otrzymanych ofert: 2
liczba odrzuconych ofert: 1
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Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
cena wybranej oferty: 1.690.000,00 zł;
oferta z najniższą ceną: 1.690.000,00 zł;
oferta z najwyższą ceną: 1.782.270,00 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania
9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej –
projekty realizowane poza formuła ZIT (Projekt unijny „Zawodowcy”).
Informacje na temat podwykonawstwa: Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: nie;
firma: PW DGA Jakub Dygas;
kod, miejscowość: 65-169 Zielona Góra,
ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Szwajcarska 9;
województwo: lubuskie;
wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcom: tak;
wartość umowy z VAT: 1.690.000,00 zł;
data udzielenia zamówienia: 20 - 09- 2018r.
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z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Wioleta Haręźlak
Zastępca Prezydenta
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