
Ogłoszenie nr 510014664-N-2019 z dnia 23-01-2019 r.

Powiat Pabianicki: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach

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
Gospodarka niskoemisyjna IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT RPO WŁ 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 662656-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Pabianicki, Krajowy numer identyfikacyjny 47205629403113, ul. Piłsudskiego  2, 95-200  
Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 22 54 000, e-mail przetargi@powiat.pabianice.pl,
faks 422 159 166.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.pabianice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IF.272.7.2018

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. Zakres robót został podzielony na dwa etapy: - I etap obejmujący prace związane z
termomodernizacją obiektu - II etap w skład, którego wchodzi dostosowanie obiektu i
nieruchomości do obowiązujących przepisów. ETAP I Zakres termomodernizacji obejmować będzie
wykonanie poniższych prac: - wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku -
ocieplenie ścian fundamentowych - wymianę stolarki okiennej wraz z kratami, parapetami
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wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz drzwi zewnętrznych - montaż nawietrzaków okiennych -
wykonanie termomodernizacji połaci dachowych - wykonanie ocieplenia stropów piwnic oraz
posadzki na gruncie w szatniach - prace modernizacyjne instalacji w zakresie centralnego
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz elektrycznej - wymianę instalacji odgromowej -
wyburzenie pomieszczenia na zbiorniki z olejem - wyburzenie garaży przylegających do budynku
szkoły od strony zachodniej - pozostałe roboty wynikające z przyjętych rozwiązań
termomodernizacji - prace w branżach instalacyjnych a związane z termomodernizacją Zakres prac
towarzyszących wynikających z zakresu termomodernizacji przedstawiony w audycie
energetycznym: - likwidacja studzienek doświetlających piwnicę wraz z oknami piwnicznymi -
montaż wyłazu na dach, który będzie jednocześnie klapą dymową - wykonanie kominów od
poziomu stropów ostatnich kondygnacji - wykonanie drabiny pomiędzy dachami budynków
dwukondygnacyjnego i trójkondygnacyjnego - wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek
blacharskich na całym obiekcie - zadaszenie nad wejściami do budynku - wykonanie opaski wokół
budynku - wymiana parapetów ETAP II Zakres prac budowlanych dostosowujących budynek oraz
nieruchomość do obowiązujących przepisów: - wykonanie niezbędnych pomieszczeń, /zmiana
funkcji, powierzchni, korekta otworów drzwiowych/ oraz w zakresie komunikacji - montaż dwóch
podnośników dla osób niepełnosprawnych /montaż wraz z wykonaniem prac konstrukcyjnych/ -
modernizacja i wykonanie sanitariatów - wykonanie boksów szatni dla uczniów w segmencie B/3 i
szatni dla osób niepełnosprawnych w części dwukondygnacyjnej - wykonanie wiatrołapu w części
dwukondygnacyjnej - dostosowanie drzwi do obowiązujących przepisów - modernizacja otworów
drzwiowych i wymiana drzwi - prace związane z dostosowaniem budynku do przepisów
pożarowych - doprojektowanie kanałów wentylacyjnych oraz ich obudowa - montaż drabiny do
wyłazu dachowego przewidzianego w części trzykondygnacyjnej - modernizacja instalacji
sanitarnych w zakresie wody i kanalizacji sanitarnej - wykonanie zewnętrznej rampy dla
niepełnosprawnych wraz z zewnętrznymi schodami - korekta schodów zewnętrznych - modernizacja
komunikacji wewnętrznej na potrzeby drogi pożarowej - pomieszczenie nr 0/18 - wykonanie
schodów wewnętrznych eliminujących różnicę poziomów w budynku trzykondygnacyjnym, korekta
posadzki poprzez wylanie wylewki cementowej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
określony w załączniku Nr 1 (§ 32) do SIWZ.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV:  45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45100000-1,
45214210-5, 45311100-1, 45311200-2, 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45321000-3

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
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/01/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 2343185.69
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

Nazwa wykonawcy: P.T.H.U. "VIOLBEX" Wioletta Beczkowska
Email wykonawcy: violbex@op.pl
Adres pocztowy: ul. Aleksandrowska 25/27
Kod pocztowy: 95-070
Miejscowość: Rąbień
Kraj/woj.: łódzkie

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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2804400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2804400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2862352.42
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 R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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