Ogłoszenie nr 102950 - 2017 z dnia 2017-06-30 r.

Ruda Śląska:
ska: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
inwestycji pn. „Termomodernizacja placówek
p
oświatowych
światowych
Gimnazjum nr 7w Rudzie Śląskiej ul. Obrońców
ców Westerplatte 2a”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
współfinansowanego ze środków
ś
Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Miasto wystąpiło
piło z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach programu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020.
2014 2020. Wniosek ten
został wybrany do dofinansowania
Zamówienie
ówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 71963 - 2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Zamówie
Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
ZAMAWIAJĄ
Postępowanie
powanie zostało przeprowadzone
przeprowa
przez centralnego zamawiającego
ącego
nie
Postępowanie
powanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
zamawiaj
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
post
nie
Postępowanie
powanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
zamawiających
nie
Postępowanie
powanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi
zamawiaj cymi z innych
państw
stw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania
post
wspólnie z zamawiającymi
ącymi z
innych państw
stw członkowskich Unii Europejskiej – mające
ce zastosowanie krajowe
kraj
prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska,
ska, krajowy numer identyfikacyjny
00051584000000, ul. Plac Jana Pawła II 6, 41709 Ruda Śląska, państwo
ństwo Polska,
woj. śląskie,
skie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348, e-mail
zamowienia@ruda-sl.pl
Adres strony internetowej (URL): www.rudaslaska.bip.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
ZAMAWIAJĄ
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między
ędzy zamawiającymi
zamawiaj
w przypadku wspólnego udzielania
zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
postępowania z
zamawiającymi z innych państw
ństw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli
(je

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:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego inwestycji pn.
„Termomodernizacja placówek oświatowych Gimnazjum nr 7w Rudzie Śląskiej ul.
Obrońców Westerplatte 2a”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AP.271.40.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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 pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
inwestycji „Termomodernizacja placówek oświatowych Gimnazjum nr 7w Rudzie
Śląskiej ul. Obrońców Westerplatte 2a”. Zakres robót obejmuje wykonanie: docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z kolorystyką, styropian grafitowy
gr.12 cm 2 800 m2, - docieplenia ścian piwnicznych przy gruncie, styrodur gr.12 cm
XPS 750 m2, - docieplenia stropów ostatniej kondygnacji budynku wełną 2 100 m2, docieplenie stropodachu sali gimnastycznej wraz z obróbkami blacharskimi rynnami
rurami i czyszczakami, wraz z położenie papy termozgrzewalnej styropapą gr.16 cm
1 109 m2, - wymianę poszycia dachowego z blachy trapezowej 1 730 m2, - wymianę
obróbek blacharskich w budynku gimnazjum, - wymianę odwodnienia połaci
dachowych rynny i rury spustowe, czyszczaki oraz przyłączy kanalizacyjnych
odwodnienia dachu w budynku gimnazjum Ø 160 128 m, - remont kominów ponad
poszyciem dachu z dostosowaniem ich wysokości do wymogów przepisów wraz z
czapkami kominowymi na całym obiekcie, - wymianę instalacji odgromowej (w
peszlu) wraz z uziomem otokowym, - wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej
aluminiowej zewnętrznej - 130 okien, pow. 550 m2, 8 szt. drzwi o pow. 45 m2, wymiana zadaszeń na zadaszenia systemowe szklane 3,3 x1,45 3 szt., - wymiana
balustrady przy wejściu głównym i remont balustrady zabezpieczającej rampę, wyrównanie terenu przy wejściu głównym, - remont istniejących krat okiennych, montaż nawiewników ciśnieniowych 223 szt., - roboty remontowe budowlane
wewnętrzne i zewnętrzne, w tym remonty schodów przy wejściu głównym wraz z
pochylnią i przy wejściu elewacja południowo - wschodnia, remont tarasu, renowacja elementów dachowych z blachy ocynkowanej, - wymianę instalacji c.o. w
całym obiekcie, rury stalowe typu Press 18-42 2700 m 202 szt. grzejników KMP
niezintegrowanych, - wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji, 2800
m2 653 szt. opraw LED, - montaż zdemontowanych instalacji, urządzeń, zadaszeń,
masztów, akcesoriów dachowych itp. i inne roboty towarzyszące termomodernizacji,
- budowa instalacji fotowoltaicznej 360Wp lub więcej. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV: 71244000-0,

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: 23/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT58342.73
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert7
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o
udzielenie:
nie
Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak, , ul. 1 Maja 83, 41-706, Ruda Śląska,
kraj/woj. śląskie
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 24500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23021.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86400.00
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.

