
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cisek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412958

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Planetorza 52

1.5.2.) Miejscowość: Cisek

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-253

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774871172

1.5.8.) Numer faksu: 774871140

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@cisek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cisek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7438d2d9-aff2-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170291

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022601/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00103467/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPD.271.2.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 763981,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach. Zakres zamówienia
obejmuje wykonanie: 1. Roboty budowlane: 1)Rozbiórka części podłóg i ścian, 2)Wykonanie brakujących ścian działowych i
dokonanie robót wykończeniowych na ścianach wszystkich kondygnacji (piwnica, parter, piętro), 3)Wykonanie posadzek i
robót wykończeniowych na podłogach wszystkich kondygnacji (piwnica, parter, piętro), 4)Ocieplenie ścian zewnętrznych
wszystkich kondygnacji (piwnica, parter, piętro), 5)Wymiana całej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wszystkich
kondygnacji (piwnica, parter, piętro, poddasze), wymiana parapetów, 6)Wymiana lub osadzenie nowej stolarki drzwiowej
wewnętrznej, 7)Wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z montażem zbiornika bezodpływowego na
ścieki. 2. Roboty instalacyjne: 1)Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, 2) Wykonanie instalacji elektrycznej
w budynku, 3)Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku, 4)Wykonanie instalacji c.o. w budynku wraz z montażem
źródła ciepła. 3.Szczegółowy zakres robót określony jest przez dokumentację w skład której wchodzą: 1)Projekt budowlany,
Uwaga: W dokumentacji projektu budowlanego brak jest rysunku nr 13 stanowiącego rysunek konstrukcji zadaszenia, nie
wchodzącego w zakres przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że za każdym razem gdy w
dokumentacji projektowej mowa jest o zadaszeniu/wiacie o konstrukcji drewnianej należy uznać iż nie wchodzi ona w zakres
inwestycji, a koszty jej wykonania nie powinny być brane pod uwagę w procesie ustalania ceny ofertowej. Dodatkowo w
dokumentacji architektonicznej brak jest rysunków: nr 1 – Projekt Zagospodarowania Terenu oraz nr 7 – Elewacje. Rysunki
te zostały udostępnione w folderze „Projekt zamienny do projektu architektonicznego” i wraz z opisem „Wykaz zmian do
projektu” powinny być traktowane jako integralna część dokumentacji projektowej. 2)Przedmiary robót, 3)Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót, (stanowiące załączniki do SWZ), opracowane przez firmę: Biuro Projektowo-
Budowlane, J.Wilczek, ul. 3-go Maja 16, 48-250 Głogówek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 931110,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 931110,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 931110,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. BETA-ELEKTRO Józef Tonderys

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7491047953

7.3.3) Ulica: Pusta 3

7.3.4) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

7.3.5) Kod pocztowy: 47-220

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 931110,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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