
Ogłoszenie nr 104063 - 2017 z dnia 2017-07-04 r.

Sieradz: Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sieradzu przy ul. Polnej 36a

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 516545-N-2017

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

Numer ogłoszenia: 88183 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna, krajowy numer identyfikacyjny 73026714600000, ul. ul.
Polna  , 98200   Sieradz, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 43 822 25 11, faks , e-mail
mbp.sieradz@pbp.sieradz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mbpsieradz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja kultury posiadająca osobowość prawną

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i

na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Polnej 36a

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
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:

1. W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi wykonanie następujących elementów i robót: - wykonanie

wyburzeń i zamurowań w piwnicy celu uzyskania nowego podziału pomieszczeń, - wykonanie minowania
istniejących fundamentów oraz wymiana istniejących posadzek w piwnicy celem zwiększenia wysokości
pomieszczeń, - wykonanie projektowanej rozbudowy pomieszczeń od strony południowo-wschodniej
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budynku, - wykonanie wyburzeń oraz zamurowań na kondygnacjach nadziemnych w celu uzyskania

nowego podziału pomieszczeń, -wykonanie nowej klatki schodowej wraz z podnośnikiem pionowym dla

osób niepełnosprawnych od strony północno-wschodniej, - wykonanie nowych stropów nad piętrem, -

docieplenie dachu styropianem wraz z montażem pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej w układzie
dwuwarstwowym, - wykonanie nowych schodów zewnętrznych, - docieplenie ścian zewnętrznych

styropianem, - wykonanie kominów wentylacyjnych z systemowych pustaków wentylacyjnych, - montaż

stolarki okiennej oraz fasady szklanej stanowiącej obudowę klatki schodowej, - montaż drzwi zewnętrznych

i wewnętrznych oraz przeciwpożarowych, - wykonanie posadzek na wszystkich kondygnacjach

nadziemnych, - wymiana instalacji wewnętrznych: elektrycznych, wod-kan, grzewczej, - wykonanie

instalacji drenażu podposadzkowego i opaskowego wraz z pompownią wód drenażowych, - wykonanie
instalacji odgromowej, - wykonanie instalacji elektrycznych innych: teleinformatycznej, sygnalizacji

włamania i napadu, zasilania pompowni wód drenażowych, - wykonanie przyłącza wodociągowego i

przebudowy istniejącej sieci wodociągowej, - wykonanie tłocznego przyłącza wód drenażowych do sieci
kanalizacji deszczowej, - wykonanie utwardzeń wokół budynku. 2. W ramach zamówienia należy wykonać

roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji projektowej oraz prace i czynności pomocnicze

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej,
wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla

potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie dokumentacji

powykonawczej, itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest

zobowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją projektową, w tym zgodnie ze wszystkimi

decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. 3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać

wszystkie roboty branżowe i sieciowe oraz uzyskać dokumenty potwierdzające prawidłowość ich
wykonania, w przypadku robót sieciowych np. wodno-kanalizacyjnych. Dokumentem potwierdzającym

prawidłowość wykonania robót będzie protokół odbioru robót z udziałem przedstawiciela gestora sieci (np.

w przypadku rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej przedstawiciela MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu
uprawnionego do pełnienia czynności odbiorowych, itd.). 4. Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako
materiał poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy, zgodnie z zapisami
rozdziału XXIV specyfikacji. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na
podstawie którego wyliczył cenę zamówienia podaną w ofercie. 5. Postępowanie z materiałami z rozbiórki
Wykonawca każdorazowo powinien ustalić z Zamawiającym. Materiały zakwalifikowane do ponownego
wykorzystania powinny zostać przewiezione i złożone w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 6. W
przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od zarządcy drogi
decyzję o zajęciu pasa drogowego, opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót budowlanych w pasie drogowym. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja
składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz dokumentacji określającej zasady postępowania przetargowego. 8. Zamawiający
przy realizacji zamówienia dopuszcza zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych. W związku z
użyciem przez projektanta w dokumentacji projektowej nazw własnych wyrobów budowlanych i urządzeń
Zamawiający oświadcza, że mają one charakter przykładowy umożliwiający Wykonawcom dokonanie oceny
czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urządzenia spełniają wymóg
równoważności. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami), z wyjątkiem osób pełniących

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie
innych przepisów, które uprawniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika
budowy, kierowników robót, geodety.

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

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1126853.39

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
P.B.H.U. „SAF-BUD” Szafarz Dariusz,  saf-bud@o2.pl,  Oksińskiego 62,  98-200,  Sieradz,  kraj/woj.

łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1264104.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1264104.53
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1500737.53
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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