
Ogłoszenie nr 500060369-N-2017 z dnia 17-11-2017 r.

Gmina Sobolew: Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II

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: 589300-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sobolew, Krajowy numer identyfikacyjny 71158235100000, ul. Rynek  1, 08460  
Sobolew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 825 023, e-mail inwestycje@sobolew.pl,
faks 256 832 736.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sobolew.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu – etap II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BG.271.13.2017

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:

Zakres prac obejmuje m.in.: a)Stan wykończeniowy: obróbki blacharskie z blachy powlekanej,
izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, cokoliki z płytek terakotowych,
posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, tynki wewnętrzne, obsadzenie kratek
wentylacyjnych, licowanie ścian płytkami, okładziny stropów płytami gipsowo – kartonowymi,
izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, podkład betonowy
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na stropie wraz z oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem, posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych, docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej, malowanie tynków
wewnętrznych, ścianki ustępowe z płyty HPL zgodnie z projektem aranżacji pomieszczeń,
montaż drzwi aluminiowych, montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, montaż ościeżnic
b)Stan wykończeniowy zewnętrzny: tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i pow.
poziomych, docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej, ocieplenie ścian
budynków z gazobetonu płytami styropianowymi, rusztowania zewnętrzne rurowe, podbudowy
betonowe, układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej, krawężniki
kamienne, balustrady tarasowe c)Roboty zewnętrzne- zagospodarowanie terenu: usunięcie
warstwy ziemi urodzajnej, podbudowy betonowe, krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, nawierzchnie z
kostki brukowej betonowej, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci,
wykonanie trawników dywanowych siewem, ogrodzenie z siatki, wrota z furtkami d) Ściany
zewnętrzne (elewacja zewnętrzna): wykonanie tynku silikonowego e) Wykonanie instalacji
elektrycznej: złącze kablowo-licznikowe, wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnice elektryczne,
obwody odbiorcze, osprzęt instalacyjny, instalacja odgromowa, oświetlenie zewnętrzne,
pomiary, teletechniczna instalacja telefonów i komputerów; f)Wykonanie instalacji sanitarnej
wraz z przyłączem kanalizacyjnym: przyłącze kanalizacji tłuszczowej, przyłącze kanalizacji
sanitarnej, instalacja wodociągowa, instalacja hydrantowa, g)Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania, instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnicy wentylacyjnej, kotłownia
gazowa, wentylacja hybrydowa, instalacja gazowa. h)Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
obiektu budowlanego, w tym zawiadomienie (zgodnie z przepisami szczególnymi) o
zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania następujące organy: Państwową
Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
i)Prace wykończeniowe należy wykonać zgodnie z projektem aranżacji wnętrz. Szczegółowy
opis przedmiotu oraz zakres zadania zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót (załącznik nr
8 do SIWZ), projekcje budowlanym (załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ) i projekcie aranżacji wnętrz (załącznik nr
11 do SWIZ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45450000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3

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: 19/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2319971.66
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Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
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: Zakładem Usług Budowlanych Stefan Paśnicki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Hufca Orłów 13
Kod pocztowy: 08-400
Miejscowość: Garwolin
Kraj/woj.: mazowieckie

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 2237117.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2237117.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3466704.15
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: 35%

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
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udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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