
Ogłoszenie nr 500079984-N-2017 z dnia 21-12-2017 r.

Gmina Cedry Wielkie: Wykonanie podziału lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na
trzecim piętrze na dwa niezależne lokale, w miejscowości Trutnowy

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: 614621-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 podziału lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na trzecim piętrze na dwa niezależne lokale, w miejscowości Trutnowy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.31.2017

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:

1.Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest podział lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na trzecim piętrze na

dwa niezależne lokale. 2.Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Trutnowy, ul. Łokietka 17/5, działka nr 307, gmina Cedry Wielkie.

a)Powierzchnia użytkowa mieszkania przed podziałem: 83,91 m2 b)Powierzchnia użytkowa po podziale: Mieszkanie: 5/a-42,08 m2

Mieszkanie: 5/b-40,87 m2 3.Inwestor zwolniony jest z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 4.Zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności: a)wyburzenie fragmentów ścianek działowych oraz wykonanie dwóch otworów w

ścianach nośnych oraz wzmocnienie ich profilami stalowymi; b)demontaż urządzeń sanitarnych, grzewczych, gazowych i elektrycznych;

c)wywóz i utylizacja gruzu; d)wymurowanie ścian działowych; e)przygotowanie ścian do tynkowania, tynkowanie i malowanie; f)obsadzenie

nowych drzwi wewnętrznych; g)obsadzenie nowych drzwi zewnętrznych; h)obsadzenie nowej stolarki okiennej; i)wykonanie nowej instalacji

elektrycznej, sanitarnej (zlewozmywaki, umywalki, ustępy z płuczkami, brodziki z kabinami – kpl.), wodnej i co, wraz z dostawą i montażem

nowych pieco - kuchni; j)zakup i montaż kuchni gazowych przystosowanych do zasilania z butli gazowej; k)montaż wsadów kominowych;

l)wykonanie nowych posadzek z paneli i płytek terakota z cokołami; m)wykonanie pomiarów elektrycznych i odbioru kominiarskiego.

n)Wykonawca winien wkalkulować punktową naprawę dachu pokrytego papą nad remontowanymi mieszkaniami. 5.Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ, Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik 8 do SIWZ oraz dokument: „Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia” stanowiący załącznik 11 do SIWZ. Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie, w szczególności do: 6. Wykonania dokumentacji

technicznej powykonawczej - po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia zostanie opracowany i przekazany zamawiającemu komplet
dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie

wyższa niż AutoCad 2013, pliki tekstowe – Word lub Open Office oraz/lub w formacie PDF. 7. Roboty ogólnobudowlane powinny być

prowadzone pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branży. W szczególności Zamawiający

oczekuje udziału w realizacji przedmiotu zamówienia kierownika z uprawnieniami konstruktorskimi. 8. W przypadku użycia w dokumentacji

określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne.

Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego

producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji czy przedmiarach jest zobowiązany zachować

równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym

od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań

określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 9. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z

przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do

prawidłowego ich wykonania zgodnie z technologią robót określonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Termin wizji lokalnej
należy ustalić indywidualnie z Panem Krzysztofem Dziaduszewskim pod nr telefonu 58 692 20 39. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie

wizji lokalnej przez Wykonawcę nie skutkować będzie konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty. 10.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez

względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 11. Wykonawcy ponoszą

odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji

odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 12. Ponadto roboty

budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z

późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia,

aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż. 13. Wszystkie stosowane materiały budowlane

użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną

instytucję krajową. 14. Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. 15. Wykonawca
zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

16. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych”. 17. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 18.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru

końcowego. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w XIV niniejszej SIWZ. 19. Sprzęt

budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 20. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone

do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z

2014 r. poz. 935) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 21. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów

dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady, - w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie

prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6, - stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów

sypkich. 22. Plac budowy będzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 23. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a

ustawy PZP – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy
realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu

Pracy. 1)sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a)najpóźniej w dniu przejęcia placu

budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem

imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu podstawy z przypisanymi do tych osób czynnościami,

które będzie wykonywać w ramach umowy o pracę, który stanowić będzie załącznik do umowy. b)roboty budowlane objęte przedmiotem

umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane

Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. c)W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do

sposobu zatrudnienia personelu – może zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, w celu

weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę. 2)uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli

spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a)W celu

kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji

Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność zgodności w Wykazem Pracowników, o którym mowa
w pkt 1 lit a powyżej. b)Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot

umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów

dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania

prac. c)Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu –

za każdą osobę wykonującą roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem osób o którym mowa w pkt III ust 23 ppkt. 1 SIWZ.

3)rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a)roboty demontażowe b)roboty budowlane
c)roboty sanitarne d)roboty elektryczne Ponadto, Zamawiający informuje: 24.Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający

stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie

podlega odrzuceniu. 25.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
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Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45214100-1, 45432100-5, 45324000-4, 45421130-4, 45331100-7, 45310000-3

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: 21/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 90161.13

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5

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: Firma "Bolek i Lolek" Budownictwo, Remonty Bogdan Janusz
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Górna 2

Kod pocztowy: 83-250

Miejscowość: Skarszewy

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 88664.62

Oferta z najniższą ceną/kosztem 88664.62

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 152368.87

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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