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Gmina Świerklany: Remont pomieszczeń w budynku Remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Świerklanach Dolnych

  
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: 508576-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 540026060-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Świerklany, Krajowy numer identyfikacyjny 27625900800000, ul.
Kościelna  85, 44-266  Świerklany, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
324 327 500, e-mail przetargi@swierklany.pl, faks 32 43 27 501. 
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 pomieszczeń w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Świerklanach Dolnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RIZ.271.1.2019

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: 

3.2. Planowane przedsięwzięcie stanowi remont pomieszczeń w budynku
Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklanach Dolnych wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach. Budynek
zostaje dostosowany pod względem technicznym i ergonomicznym jak i
wyposażenia, zostają zmodernizowane instalacje wewnętrzne: � instalacje
elektryczne, instalacje oświetleniowe, instalacje wodno-kanalizacyjne,
przeciwpożarowe, centralnego ogrzewania w pomieszczeniach
przebudowywanych, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, instalacje
RTV, instalacja alarmową (antywłamaniowa), monitoringu, wideomofonu,
kontroli dostępu pomieszczenia serwerowni, odgromowej, instalacje sieci
komputerowej i telefonicznej. 3.3. Zakres prac budowlanych: � rozbiórka
wskazanych ścian działowych, � demontaż wskazanej istniejącej stolarki
okiennej i drzwiowej, wykucie z muru ościeżnic, � demontaż/skucie
istniejącej podłogi na gruncie w celu wykonania nowych poziomów
posadzek, � wykonanie nowych warstw podłogowych, � zainstalowanie
anteny na wieży suszarni – maszt antenowy wysokości 6 m, � wykonanie
ścian oddzielenia przeciwpożarowego i zamurowanie otworów drzwiowych
cegłą pełną – wysokość nadmurowanych ścian dostosować do istniejącej
kondygnacji, � wykonanie ścian działowych z bloczków z betonu
komórkowego klasy 500, � montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z
wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, � montaż instalacji
wewnętrznych i zewnętrznych, � wykonanie gładzi gipsowych i malowanie
gotowych ścian farbami lateksowymi do ścian wewnętrznych, � prace
wykończeniowe – posadzki, sufity, tynki, malowanie ścian, montaż sufitów
podwieszanych, � profilowanie podłoża w celu podniesienia terenu i
zapewnienia dojścia do budynku z poziomu terenu, � wykonanie miejsc
postojowych. 3.4. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane na wykonanie ww.
robót nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ani zgłoszenie
zamiaru wykonania robót. 3.5. 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. 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony
został w załącznikach do niniejszej SIWZ: 3.6.1. dokumentacji projektowej,
3.6.2. STWiOR, 3.6.3. istotnych postanowieniach umowy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

 



Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45113000-2, 45262520-2, 45262300-4,
45223200-8, 39141000-2, 44200000-8, 45442100-8, 45400000-1, 45262700-
8, 45233253-7, 45233124-4, 45330000-9, 45320000-6, 45331100-7,
45331200-8, 45311100-1, 45311200-2, 45317300-5, 45310000-3, 45312200-
9, 45314320-0, 45312320-6

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: 21/03/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 496833.36 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
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 541420.21 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 541420.21 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 658206.97 
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. 


