Ogłoszenie nr 357757 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

Cegłów: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń
oraz rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i
klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych na
działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 323893
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

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: Gmina Cegłów, krajowy numer identyfikacyjny 71158263500000, ul. ul.
Kościuszki 4, 05319 Cegłów, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 025 579 59 48, 025 759 59 39,
faks 025 759 59 38, e-mail ugceglow@wp.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ceglow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
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:
Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudową szkoły
polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzeniem terenu
i budową miejsc parkingowych na działkach 131/3, 131/9, 131/10 – II etap.

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:
Przedmiotem zamówienia jest II etap budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Istniejące
zaawansowanie – stan surowy otwarty hali i łącznika. Wykonano wszystkie ściany zewnętrzne,
konstrukcje żelbetowe, część ścianek działowych. Szczegółowe zakresy prac zawarte są w branżowych
projektach budowlanych i konstruk-cyjnych. 1)projekt budowlany część architektoniczna 2)projekt
budowlany część konstrukcyjna 3)projekt budowlany część drogowa 4)projekt budowlany część
sanitarna – przyłącza wod-kan 5)projekt budowlany część sanitarna – instalacje co, wentylacje, wodkan, cwu, 6)projekt instalacji GPWC 7)projekt budowlany część elektryczna 8)projekt instalacji
teletechnicznej, niskoprądowe 9)projekt technologii 10)projekt akustyki oraz elektroakustyki
11)przedmiary robót- jako element pomocniczy, 12)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych, 13)projekt aranżacji i wykończenia wnętrz, elewacji, wizualizacji i
zagospodarowania terenu 14)wykaz zieleni 15)rysunek –przyłącze energetyczne dodatkowe
Projektowany budynek hali sportowej jest budynkiem parterowym w części hali sportowej i 2kondygnacyjny w części zaplecza, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o spadku 20° nad halą
sportową oraz jednospadowy o spadku 12° nad częścią socjalno-sanitarną i częścią sportową, oraz z
dachem jednospadowym nad łącznikiem i klatką schodową o spadku 19,4. Projektowany budynek hali
o wymiarach 24,15mx45,02m i wy-sokości w kalenicy 11,16m od projektowanego poziomu posadzki.
WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z
OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII dla stosowanych materiałów oraz ostatecznej charakterystyki obiektu
muszą być nie gorsze niż obowiązujące od 1 stycznia 2017r. (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18
Zestawienie powierzchni i kubatury część projektowana: - powierzchnia zabudowy projektowana 1
744,76 m2 - powierzchnia użytkowa projektowana 2 266,12 m2 - kubatura projektowa 15 151,27 m3
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
II.5) Główny Kod CPV: 45212222-8
Dodatkowe kody CPV: 45314000-1, 45310000-3

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
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT6130627.92
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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
REVICO S.A., revico@revico.pl, Mirosław 39C, 09-472, Słupno, kraj/woj. mazowieckie
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 6438317.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6438317,38
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7927237,93
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:
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.

