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Ogłoszenie nr 500074071-N-2018 z dnia 06-04-2018 r.
Gmina Świerklany: Remont instalacji wod.-kan. w obiektach gminnych.
Część 1: Remont instalacji wod.-kan. w budynku Ośrodka Zdrowia w
Świerklanach
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: 526543-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Świerklany, Krajowy numer identyfikacyjny 27625900800000, ul.
Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
324 327 500, e-mail przetargi@swierklany.pl, faks 324 327 509.
Adres strony internetowej (url): www.swierklany.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont instalacji wod.-kan. w obiektach gminnych. Część 1: Remont
instalacji wod.-kan. w budynku Ośrodka Zdrowia w Świerklanach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RIZ.271.3.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
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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:
3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych instalacji
wodno-kanalizacyjnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Świerklanach, ul.
Kościelna 79. 3.3. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu
opis przedmiotu zamówienia sporządzono z uwzględnieniem wymagań w
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 29 ust. 5
Pzp. 3.4. W zakres remontu wchodzą następujące roboty: całkowita
wymiana instalacji wodociągowej w zakresie wody zimnej, ciepłej i wody
ciepłej cyrkulacyjnej, wymiana armatury, montaż nowej odrębnej nitki
instalacji hydrantowej zasilającej hydranty oraz wymianę skrzynek
hydrantowych na nowe, wymiana istniejącej instalacji kanalizacji
sanitarnej z rur żeliwnych na rury PP i PVC wraz z przyborami,
zabezpieczenie istniejącej instalacji hydrantowej przed niepożądanym
wypływem wody z instalacji socjalno-bytowej w przypadku pożaru, roboty
towarzyszące ogólnobudowlane, roboty elektryczne towarzyszące
instalacji hydrantowej. 3.5. Poszczególne roboty polegały będą na: a)
instalacja wodociągowa: wymiana istniejących rurociągów stalowych na
przewody z rur tworzywowych stabilizowanych wkładką szklaną, bazaltową
lub aluminiową, doprowadzenie ich do wszystkich baterii i zaworów
czerpalnych, montaż zaworów regulacyjnych do cyrkulacji, wymiana
wodomierza skrzydełkowego 40 mm, wymiana zaworu zwrotnego
antyskażeniowego o średnicy 50 mm, demontaż i montaż istniejącej
pompy cyrkulacyjnej wody użytkowej, demontaż i montaż naczynia
przeponowego, wzbiorczego, montaż termostatycznego zaworu 3drogowego do c.w.u., wymiana baterii umywalkowych, lekarskich,
zmywakowych, natryskowych, bidetowych, b) remont instalacji hydrantowej:
wykonanie odrębnej nitki instalacji hydrantowej z rur stalowych
obustronnie ocynkowanych do zimnej wody, zabudowa zaworu
elektromagnetycznego p.poż ø50 mm z cewką normalnie zamkniętą,
zabudowa zaworu antyskażeniowego, wymiana istniejących szafek
hydrantowych na HP25 z wężem 30 m, zabudowa cewki
elektromagnetycznej 230V, 50 Hz, 10W normalnie zamkniętej NC,
zabudowa układu ręcznego otwierania do zaworu p.poż. typu NC, c)
instalacja kanalizacyjna: wymiana urządzeń sanitarnych: umywalki
porcelanowe, ustępy z miską porcelanową, pisuary, bidety, wanny, wpusty
podłogowe, demontaż istniejących rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych,
montaż rurociągów kanalizacyjnych z PVC, montaż zaworów
napowietrzających, d) roboty budowlane towarzyszące: roboty
przygotowawcze, zabezpieczenie sprzętu i pomieszczeń, wykucia bruzd
pod nową instalację kanalizacyjną, wykucia bruzd pod nową instalację
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wodną, wykucia bruzd dla instalacji hydrantowej, przebicia i przekucia
ścian i stropów, zamurowanie przebić w ścianach stropach, dokonanie
napraw ścian i posadzek po demontażach i przekuciach (zamurowania,
zatynkowania, uzupełnienia warstw posadzek, zabudowa nowych płyt g-k
sufitów, belek i podciągów, malowanie pomieszczeń, wymiana płytek
okładzinowych ścinnych), prace porządkowe, wywóz i utylizacja
odpadów. 3.5.1. Uwaga: a) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z
użytkownikami: sposobu rozliczenia za media, udostępnienia pomieszczeń
dla celów realizacji robót oraz zorganizowania ewentualnego zaplecza
socjalnego dla pracowników itp., b) Wykonawca będzie zobowiązany do
wcześniejszego podania terminów wykonywania robót a co za tym idzie,
wyłączeń dostaw wody. Przed przystąpieniem do remontu, należy z
odpowiednim wyprzedzeniem ustalić termin wykonywania robót w
poszczególnych pomieszczeniach i gabinetach z ich użytkownikami tak, aby
była możliwość zorganizowania i ustalenia terminów możliwych przyjęć
pacjentów. Szczególną uwagę należy zwrócić na gabinet dentystyczny, który
do prawidłowej pracy urządzeń potrzebuje czystej bieżącej wody. Należy
również wziąć pod uwagę możliwość prowadzenia części prac szczególnie
uciążliwych w godzinach popołudniowych – w zależności od ustaleń z
użytkownikami. c) użytkownikami obiektu są: NZOZ Świerklany,
obsługa karetki pogotowia, Orange Polska, apteka. Wykonawcy
wybranemu w wyniku postępowania zostaną udostępnione dane kontaktowe
użytkowników. 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
przedstawiony został w załącznikach do niniejszej SIWZ: 3.6.1.
dokumentacji projektowej, 3.6.2. specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, 3.6.3. istotnych postanowieniach umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45450000-6

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
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 149330.93
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: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wysoka 15/17
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie
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 188130.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 188130.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 291355.23
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
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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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