Ogłoszenie nr 510060560-N-2019 z dnia 28-03-2019 r.

Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji: Przebudowa części
budynku przy ul. Szkolnej 1 w Jastrzębiu-Zdroju – I etap
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 640672-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500264540-N-2018, 500267563-N-2018, 500276324-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al.
Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32
4785350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa części budynku przy ul. Szkolnej 1 w Jastrzębiu-Zdroju – I etap
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IKI.271.98.2018
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:
1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac związanych z przebudową kompleksu budynków stanowiących Dom Nauki i
Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie na działce nr 12-112/1 przy ul. Szkolnej 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Realizacja
przedmiotu zamówienia została podzielona na 2 etapy. Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie I etapu przebudowy segmentu C
kompleksu budynków w celu dostosowania do aktualnych przepisów, w tym:
przebudowę budynku (segmentu C)
budowę oraz
przebudowę instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., wentylacja i klimatyzacja, przyłącze wody)
budowę oraz przebudowę instalacji
elektrycznych (instalacje elektryczne wewnętrzne, zewnętrzne, niskonapięciowe oraz instalacja systemu oddymiania). Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje w szczególności: 1. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1.1 BUDYNEK – segment C
wyburzenia ścian nośnych oraz ścian
działowych w budynku,
wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach istniejących wraz z nadprożami z belek stalowych,
wymurowanie nowych ścian działowych w budynku,
wykonanie podkonstrukcji stalowych pod projektowane klapy oddymiające,
wykonanie podkonstrukcji wsporczej pod projektowaną centralę wentylacyjną oraz jednostki zewnętrzne zlokalizowane na dachu budynku C,
wykonanie i zabezpieczenie otworów pod projektowane przejścia kanałów wentylacji mechanicznej przez ściany i stropy,
zgodnie z
projektem w części konstrukcyjno-budowlanej,
zamurowanie otworów w budynku C,
wymiana istniejącej stolarki i ślusarki drzwiowej
oraz stolarki okiennej,
wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej,
montaż klap dymowych,
wydzielenie dróg ewakuacyjnych w
budynku C,
wykonanie nowych posadzek,
wykonanie nowych okładzin ściennych,
wykonanie sufitów oraz sufitów podwieszanych,
obudowa kanałów wentylacji mechanicznej,
wykonanie remontu pokrycia dachu po usunięciu komina oraz remontu przeszkleń fasadowych
w północno-wschodniej części budynku (przeszklenie od strony północno-wschodniej budynku zostanie usunięte i zastąpione ścianami z
oknami w II etapie projektu),
montaż osłon grzejnikowych i odbojnic drewnianych na korytarzach. 2. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
wykonanie
wewnętrznych linii zasilania
wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych
wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego
wykonanie instalacji
oświetlenia nocnego
wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
wykonanie instalacji siłowej
wykonanie instalacji
przeciwporażeniowej
wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej
wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych
wykonanie instalacji
odgromowej
wykonanie sieci strukturalnej, systemu telewizji dozorowej, sygnalizacji włamania i napadu oraz instalacji przyzywowej,
instalacja oświetlenia zewnętrznego – nie objęta aktualnym zamówieniem 3. CZĘŚĆ SANITARNA 3.1 INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
przebudowa przyłącza wody, 3.2 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
demontaż istniejącego osprzętu sanitarnego,
demontaż
istniejącej instalacji wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej w obrębie przebudowywanego budynku,
wykonanie wewnętrznej instalacji wody
ciepłej zimnej i cyrkulacyjnej w obrębie pomieszczeń przebudowywanego budynku,
wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
montaż zlewozmywaków jednokomorowych stalowych oraz umywalek ceramicznych,
montaż umywalek wolnostojących,
montaż
podwieszanych muszli ustępowych i pisuarów,
wykonanie instalacji hydrantowej i montaż hydrantów,
wykonanie wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania /grzejniki,
wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji napowietrzajacej z zabudową
central wentylacyjnych i napowietrzających,
wykonanie instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin,
montaż gaśnic proszkowych i
znaków ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowych, oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniami i
dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót objętych przedmiotem zamówienia. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacje techniczne –
załącznik nr 10 oraz kosztorysy ślepe (przedmiary robót) – załącznik nr 12.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45311000-0, 45400000-1, 45230000-8

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: 01/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2372201.64
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: FORTINO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: fortino@fortino.pl
Adres pocztowy: ul. Niepodległości 85
Kod pocztowy: 44-336
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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 3098157.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2917087.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3437272.66
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.

Drukuj

