
Ogłoszenie nr 510091294-N-2019 z dnia 10-05-2019 r.

Zarząd Powiatu w Szydłowcu: Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie
Szydłowieckim

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
Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną", Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 508764-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540058277-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Powiatu w Szydłowcu, Krajowy numer identyfikacyjny 67022285900000, ul. pl. M.
Konopnickiej  7, 26-500  Szydłowiec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 171 008,
e-mail powiat@szydlowiecpowiat.pl, faks 486 171 061.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.272.6.2019

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:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie jednego z
segmentów budynku warsztatów szkolnych wraz z remontem pomieszczeń, budową łącznika
między budynkiem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – dalej „CKZIU”, a
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budynkiem warsztatów, a także ocieplenie obu budynków w ramach projektu pn.: „Gospodarka
niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim”. 2.2. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje: 2.2.1. Przebudowę: a) części budynku warsztatów, który po wykonaniu
przebudowy ma pełnić funkcję Szkół Specjalnych. W wyniku przebudowy powstaną
pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 369,71 m2, w tym: 4 sale lekcyjne, pokój
nauczycielski, bibliotekę, hall, pomieszczenie gospodarcze i kotłownię gazową (kotłownia
będzie obsługiwała przedmiotowy budynek i budynek CKZIU). Podstawowe parametry
budynku: pow. zabudowy - 453, 62 m2 pow. użytkowa - 369,71 m2 kubatura - 3012 m³ Budynek
warsztatów jest usytuowany wzdłuż budynku CKZIU po jego północnej stronie, w odległości ok.
4.10-4,20 m od niego. b) budynku CKZIU –obejmującą w szczególności wydzielenie pożarowe
ścinkami z gazobetonu klatki schodowej oraz zamontowanie drzwi o odporności EI 30.
Podstawowe parametry budynku: pow. zabudowy - 1897,81 m² pow. użytkowa - 3268,4 m²
kubatura - 10424 m³ Budynek CKZIU usytuowany jest równolegle południowej granicy działki
1824/3 oraz ścianą szczytową do zjazdu z ul. Kościuszki. UWAGA: Pozostałe prace wymagane
ze względów ochrony p.poż zawarte w opisie p.poż.-część E, tom II, str. 16 (oddymianie klatki
schodowej oraz oświetlenie awaryjne w budynku CKZIU) nie wchodzą w zakres niniejszego
postępowania. 2.2.2. Rozbudowę: W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać
rozbudowę budynku warsztatów o parterowy łącznik z następującymi pomieszczeniami:
wiatrołap, szatnia, hall, wc damski i męski. Podstawowe parametry rozbudowy: pow. zabudowy
- 134,37 m² pow. użytkowa - 115,41 m² kubatura - 543,5 m³ Poprzez rozbudowę budynek, w
którym zaprojektowano sale będzie połączony z budynkiem CKZIU. UWAGA: Projektowana
rzędna “zero” części rozbudowywanej i przebudowywanej ma być równa rzędnej budynku
CKZIU. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zaplanowaną rzędną w dokumentacji
projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ wynikającą z obmiarów własnych wykonanych
przez projektanta oraz danych z mapy d. c. projektowych, a istniejącą rzędną parteru szkoły,
należy tą rzędną zweryfikować na budowie w porozumieniu z uprawnionym geodetą. 2.2.3.
Remont: W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompleksowy remont budynku
warsztatów i Szczegółowy zakres prac remontowych zawarto w załączniku Nr 1 do SIWZ W
ramach prac remontowych należy wykonać także wyburzenie przybudówki służącej jako skład
trocin z umiejscowionym na stropie silosem. W ramach przedmiotu zamówienia należy także
wykonać ocieplenie wszystkich ścian i ścian fundamentowych budynku CKZiU. 2.2.4. Prace
rozbiórkowe: a) przy budynku warsztatów szkolnych szczegółowo określone w załączniku Nr 1
do SIWZ, b) przy budynku CKZIU szczegółowo określone w załączniku Nr 1 do SIWZ. 2.2.5.
Budowę instalacji fotowoltaicznej budynku CKZIU. 2.2.6. Wykonanie instalacji elektrycznych i
teletechnicznych w budynku warsztatów szkolnych. 2.2.7. Wykonanie w budynku warsztatów (
przebudowa) oraz w łączniku (budowa) instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
doprowadzającej ciepło do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oraz kotłowni opalanej
gazem ziemnym. 2.2.8. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
oraz wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach warsztatów i w pom. łącznika 2.2.9.
Wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z dachu budynków
warsztatów i łącznika. 2.3. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik
Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa, opisujący zakres wykonywanych robot będących
przedmiotem zamówienia składają się:  Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny
ocieplenia oraz przebudowy budynku warsztatów szkolnych na sale dydaktyczne szkół
specjalnych i na kotłownię gazową, a także jego rozbudowy o łącznik w Szydłowcu przy ul.
Kościuszki 39,  Projekt budowlano- wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania z
kotłownią gazową,  Projekt budowlano- wykonawczy instalacji wentylacji,  Projekt
budowlano- wykonawczy kanalizacji deszczowej,  Projekt wykonawczy instalacji
fotowoltaicznej,  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

 Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją
projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku
wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji
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przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów
rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych
ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45317300-5, 45311200-2, 45223810-7, 45315000-8, 45111200-0,
45262200-3, 45262300-4, 45262520-2, 45400000-7, 45430000-0, 45420000-7, 45421100-5,
45443000-4, 45400000-1, 45320000-6, 45111100-9, 45261000-4, 45421000-4, 45320000-6,
45443000-4, 45312310-3

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: 26/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2960000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
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

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlana "ES-BUD" Robert Szyszkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bielicha 26
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
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 3640800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3640800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4398264.16
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.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/aed71d98-4b53-4042-8842-27a...

4 z 4 10.05.2019, 12:48


