
Ogłoszenie nr 500079600-N-2017 z dnia 21-12-2017 r.

Gmina Cedry Wielkie: Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia pn.: „Budowa hali
sportowej w miejscowości Cedry Wielkie”

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: 500055738-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Cedry Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 19167494500000, ul. ul. M. Płażyńskiego  16, 83020   Cedry Wielkie, woj. pomorskie,

państwo Polska, tel. 586 836 164, e-mail magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, faks 586 836 166.

Adres strony internetowej (url): www.cedry-wielkie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia pn.: „Budowa hali sportowej w miejscowości Cedry Wielkie”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.35.2017

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:

Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową tj. „Rozbudowa

szkoły w Cedrach Wielkich o klasy lekcyjne, salę gimnastyczną i bibliotekę gminną wraz z zapleczem sanitarnym i technicznym” w zakresie: 1.

roboty budowlane stan surowy: roboty ziemne, fundamenty, konstrukcja parteru, konstrukcja piętra, szyb windy, konstrukcja i pokrycie

dachu, stolarka i ślusarka, dostawa i montaż windy. 2. roboty wykończeniowe: stolarka drzwiowa, ściany działowe, tynki i okładziny, sufity
podwieszane, posadzki, podłogi, balustrady, okładziny schodów, prace malarskie, daszki nad wejściami, elewacje, przekucia w istniejącej

ścianie, schody wewnętrzne, podjazd dla niepełnosprawnych, żaluzji elewacyjnych drewnianych, ścianek systemowych. 3. roboty sanitarne:

montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z ogrzewaniem podłogowym, montaż instalacji wodociągowej wraz z hydrantową, montaż

kanalizacji sanitarnej, toalety dla niepełnosprawnych, montaż wentylacji mechanicznej. 4. roboty elektryczne stan surowy: rozdzielnice

obiektowe, instalacja oświetleniowa, awaryjna, aranżacyjna, instalacja gniazd, instalacja siłowa i sterownicza, połączeń wyrównawczych,

pomiary instalacji, roboty na zewnątrz budynku – elektryczne i teletechniczne, montaż systemu CCTV – kamer, instalacje teletechniczne – sieć

strukturalna, sieć SSWIN i KD. 5. roboty elektryczne stan wykończeniowy: instalacje wewnętrzne, instalacje odgromowe, instalacje PV –

moduły solarne. Szczegółowo zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz

przedmiary. 6. Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem. Parter pomieszczenia od nr 0.01 do 0.19 i piętro od pomieszczenia nr 1.01

do 1.17. Parter: 0.01 sala lekcyjna 55.49 m² 0.02 sala lekcyjna 55.49 m² 0.03 magazynek 8.01 m² 0.04 magazynek 14.28 m² 0.05 pokój

nauczycielski 34.47 m² 0.05a korytarz 11.79 m² 0.06 pom. Socjal. 2.64 m² 0.07 przedsionek izol. 2.46 m² 0.08 wc 2.10 m² 0.09 serwerownia

17.04 m² 0.10 sala zaj. 51.90 m² 0.11 księgozbiór 74.21 m² 0.12 księgozbiór podr. 39.86 m² 0.13 katalogi 9.77 m² 0.14 hol ze stanowisk.
83.83 m² 0.15 stanowiska komp. 16.21 m² 0.16 magazyn podr. 6.70 m² 0.17 przedsionek 21.05 m² 0.18 przedsionek 21.28 m² 0.19

hol/komunikacja 344.13 m² 0.30 pom. Porządkowe 6,06 m2 Powierzchnia użytkowa: 878,77 m² Piętro 1.01 sala lekcyjna 55.49 m² 1.02 sala

lekcyjna 55.49 m² 1.03 magazynek 14.85 m² 1.04 magazynek 14.28 m² 1.07 hol 331.41 m² 1.08 przedsionek izol. 4.83 m² 1.09 wc M 6.05

m² 1.10 wc niepełnospr. 5.31 m² 1.11 wc D 6.04 m² 1.12 przedsionek izol. 5.08 m² 1.13 pokój pedagoga 22.16 m² 1.14 hol 23.34 m² 1.15

sala lekcyjna 22.16 1.16 sala lekcyjna 26.26 m² 1.16a sala lekcyjna 44.20 m² 1.17 księgozbiór 130.46 m² Powierzchnia użytkowa: 767,41 m²

Całkowita powierzchnia użytkowa drugiego etapu budowy: 1 646,18 m². Obiekt wraz z instalacjami ma funkcjonować w sposób kompatybilny

z budowaną halą.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4878048.78

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: Tym-Bud Zakład Remontowo - Budowlany Waldemar Tymoszewski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Komunalna 12

Kod pocztowy: 83-000

Miejscowość: Pruszcz Gdański

Kraj/woj.: pomorskie

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 6400000

Oferta z najniższą ceną/kosztem 6400000

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6400000

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

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ebd1db9d-acbd-4414-aba0-d10...
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ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  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.
Tryb z wolnej ręki w niniejszym postępowaniu zastosowano z uwagi na zaistnienie przesłanek zezwalających na udzielenie

dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. robót

polegających na budowie łącznika pomiędzy halą sportowa a szkołą. Udzielenie zamówienia innemu wykonawcy wiązałoby się z

koniecznością przerwania prac które prowadzi Wykonawca w ramach zamówienia podstawowego, przeorganizowania pracy a w

konsekwencji mogłoby doprowadzić do sytuacji w której 2 firmy realizujące zamówienia na jednym placu budowy mogły by nie zakończyć

lub w znacznym stopniu opóźnić zakończenie inwestycji. Poziom zaawansowania prac a także znajomość placu budowy i możliwość

przystąpienia do realizacji zamówienia z tzw. „marszu” spowodowały, iż Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia w trybie z

wolnej ręki dotychczasowemu Wykonawcy, realizującemu zamówienie podstawowe. Zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o

zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona

przy obliczaniu jego wartości. Do powyższego postępowania zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ebd1db9d-acbd-4414-aba0-d10...
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