
Ogłoszenie nr 510200947-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.

Gmina Lwówek Śląski: Remont pomieszczenia (stropu) budynku świetlicy wiejskiej w
Skorzynicach, gmina Lwówek Śląski

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: 587059-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lwówek Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 53064300000000, ul. al. Wojska
Polskiego  , 59-600  Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail
urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista
/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczenia (stropu) budynku świetlicy wiejskiej w Skorzynicach, gmina Lwówek
Śląski

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IN.271.44.2019.AM
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:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie
pomieszczenia (stropu) budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzynice, gmina Lwówek
Śląski w oparciu o dokumentację projektową, zgłoszenie rozpoczęcia robót. Podstawowy zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - Rozebranie istniejących desek podłogowych; -
Usunięcie istniejącej polepy i ślepego pułapu; - czyszczenie mechaniczne wraz z impregnacją
ogniochronną i grzybobójczą istniejących belek stropowych; - Ewentualne wzmocnienie
odkrytych uszkodzonych belek; - Montaż dodatkowych nowych zaimpregnowanych belek (
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wym. 20x23cm, drewno C24) pomiędzy istniejące; - Poziomowanie stropu poprzez montaż
klinów; - Wykonanie paroizolacji z folii PE 0.3mm; - Ułożenie izolacji dźwiękochłonnej w
postaci wełny mineralnej gr. 15cm; - Montaż nowej podłogi z płyt OSM3 gr. 25mm; - Montaż
paneli podłogowych laminowanych na piance wygłuszającej wraz z listwami przypodłogowymi,
Wzór paneli jodełka, układane z desek lewych i prawych. Kolor Dąb Baleary. Potocznie w
V-fugą. Panele w klasie ścieralności AC6, grubości 12mm. Dodatkowy zakres prac związany z
remontem stropu to: - Wymiana okien drewnianych w kolorze białym, okno proste, szyby
bezpieczne dwustronne, szprosy wiedeńskie, uszczelki gumowo-silikonowe z możliwością
mikrowentylacji, okno trzyszybowe o współczynniku U=1,1 w/m2K; - Montaż parapetów
drewnianych gr. 4cm; - Szpałdowanie ościeży po montażu stolarki; - Uzupełnienia tynków; -
Dołożenie jednej warstwy płyt GKF gr.15mm na istniejącym suficie; - Malowanie ścian i sufitu
farbami farbami krzemianowymi; - Malowanie lamperii; - Malowanie istniejącej antresoli; -
Wywózka i utylizacja gruzu; Ponadto zamówienie obejmuje wykonanie i montaż w miejscu
widocznym uzgodnionym z Zamawiającym trwałej tablicy informacyjnej nie mniejszej niż 29,7
x 42,0 cm wykonanej według wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

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: 23/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 118321.09
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
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: TECTUM Łukasz Połaczewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Twardocice 88A
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Kod pocztowy: 59-524
Miejscowość: Pielgrzymka
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 124000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 124000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 239725.55
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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