Ogłoszenie nr 500040698-N-2017 z dnia 10-10-2017 r.

Gmina Cegłów: Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Posiadałach.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19,2 „ Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577721-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500018318-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Cegłów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158263500000, ul. ul. Kościuszki 4,
05319 Cegłów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 579 59 48, 025 759 59 39, email ugceglow@wp.pl, faks 025 759 59 38.
Adres strony internetowej (url): www.bip.ceglow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Posiadałach.
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 przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Posiada-łach wraz
z zagospodarowaniem terenu (zbiornikiem na nieczystości ciekłe, masztem flagowym, linią
kablową oświetlenia terenu, odwodnieniem liniowym, przyłączem wo-dociągowym) oraz
rozbiórką istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe na dział-kach nr ew. 756, 757, 758 w
miejscowości Posiadały gm. Cegłów. Przewidywane roboty z dofinasowaniem z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19,2 „ Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 1)Roboty
modernizacyjne wewnętrzne budynku świetlicy 2)Wyposażenie (pomieszczenia świetlicy)

3)Instalacje sanitarne w pomieszczeniach świetlicy 4)Instalacja wodociągowa i hydrantowa
p.poż. 5)Przyłącze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem nieczystości ciekłych o poj. 10m3 do
instalacji znajdującej się w pomieszczeniach świetlicy 6)Przyłącze wodociągowe do instalacji
znajdującej się w pomieszczeniach świetlicy 7)Utwardzenia (należy przewidzieć dodatkowo
wykonanie stabilizacji cementowej na 15% terenu przewidzianego pod utwardzenie.
Stabilizacja cementowa z gruntu z dowozu 2,5 MPa – pozycja nie występuje jako odrębna w
załączonych przedmiarach.) 8)Instalacje wewnątrz budynku – modernizacja instalacji nN
0,4kV 9)Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej – oświetleniowej 10)Montaż
nagłośnienia 11)Montaż instalacji LAN 12)Instalacja odgromowa budynku Przewidywane
roboty finansowane z budżetu Gminy 1)Remont pomieszczenia garażu 1.9 i Sali
wielofunkcyjnej 1.1. 2)Wentylacja pomieszczenia garażowego 3)Odwodnienie liniowe przed
wjazdem do garażu 4)Demontaż istniejącego ocieplenia i wykonanie nowego w klasie IE60 z
wełny mi-neralnej fasadowej wraz z odtworzeniem elewacji na pow. 105m2. U dla ściany
0,036w/m2/K (pozycja nie występuje w załączonych przedmiarach) oraz wymiana
istniejącego okna na okno EI-60. 5)Instalacja wewnątrz budynku część OSP– modernizacja
instalacji nN 0,4kV. UWAGA: Zakres prac opisany powyżej jest kontynuacją wykonanych
prac.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45332000-3, 45332300-6, 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: 09/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 328487.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
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
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 380000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 380000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 388776.97
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.

