
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa i montaż dźwigu

Ogłoszenie nr 500213107-N-2018 z dnia 05-09-2018 r.

Powiat Pabianicki: Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego –
poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób

niepełnosprawnych – Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

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: 582101-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Pabianicki, Krajowy numer identyfikacyjny 47205629403113, ul. ul. Piłsudskiego  2, 95200   Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska,
tel. 42 22 54 000, e-mail smarcin@powiat.pabianice.pl, faks 422 159 166.

Adres strony internetowej (url): www.powiat.pabianice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego – poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych – Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IF.272.6.2018

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 zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu oraz prace ogólnobudowlane obejmujące termomodernizację szybu
windy, prace modernizacyjne w sali jadalnej – świetlicy oraz przebudowę łazienek w Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębami” w
Konstantynowie Łódzkim. Zamówienie jest podzielone na części. Część nr 1 zamówienia obejmuje demontaż istniejącego dźwigu, sprawdzenie
instalacji zasilającej i montaż nowego dźwigu (spełniającego aktualnie obowiązujące normy dotyczące tego typu urządzenia w tym dyrektywę
dźwigową 2014/33/U oraz normę EN 81.20/50) oraz zapewnienie odbioru UDT, w tym wszystkie prace towarzyszące montażowi, w tym
dostosowanie istniejącego szybu a także serwis i konserwację w okresie gwarancyjnym. Część nr 1 dotyczy wymiany dźwigu towarowo-

osobowego o napędzie elektrycznym o parametrach: udźwig min. 1600 kg, liczba pasażerów: min. 20 osób, liczba przystanków 4, liczba wejść
do kabiny 2 (drzwi przelotowe), wysokość podnoszenia 7,69 m, wymiary szybu: szerokość 226 cm, długość 312 cm (wymiary z jednego
poziomu – wymiary na innych poziomach do sprawdzenia), wymiary kabiny zapewniające maksymalne wykorzystanie gabarytów szybu,
maszynownia w szybie lub maszynowni górnej, kabina wykończona panelami pionowymi ze stali nierdzewnej szczotkowanej, podłoga
wykończona wykładziną gumową czarną antypoślizgową, pochwyt ze stali nierdzewnej o średnicy 40-45 mm na ścianie podłużnej z

wykończeniem satynowym, lustro ze szkła bezpiecznego, sterowanie jazdą do uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a dostawcą dźwigu –
możliwość zapewnienia zbiorczości w dwu kierunkach, możliwość wyłączenia całego urządzenia lub poszczególnych przystanków i
uruchomienia ich przy pomocy kluczyka lub innego zaproponowanego rozwiązania. Część nr 2 dotyczy prac ogólnobudowlanych obejmujących
termomodernizację szybu windy, prace modernizacyjne w sali jadalnej – świetlicy oraz przebudowę łazienek. 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:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45421000-4, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 45432111-5, 45311000-0, 45232460-4

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: 14/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 192000.00

Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Prace ogólnobudowane

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2

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

Nazwa wykonawcy: KOMODO Jarosław Durajski
Email wykonawcy: biuro@komodo-windy.pl
Adres pocztowy: ul. Namiotowa 44
Kod pocztowy: 94-218

Miejscowość: Łódź
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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 207240.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 202932.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 207240.70
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 249937.31
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
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: DOM-LUX Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Łuczyński

Email wykonawcy: biuro@dom-luxnet.pl
Adres pocztowy: ul. Westerplatte 9
Kod pocztowy: 95-040
Miejscowość: Koluszki
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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 339978.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 339978.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 339978.86

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.
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