
Łubnice: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach
wraz z remontem istniejącej wentylacji mechanicznej i utwardzeniem terenu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Dofinansowanie jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 368850 - 2016

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

Numer ogłoszenia: 374385 - 2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łubnice, krajowy numer identyfikacyjny 54085400000, ul. ul. gen. Władysława Sikorskiego  102,

98432   Łubnice, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 627 847 027, faks 627 847 015, e-mail uglubnice@home.pl

Adres strony internetowej (URL): www.bip.lubnice.akcessnet.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego

przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało
udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli

zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających

zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem istniejącej wentylacji
mechanicznej i utwardzeniem terenu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
UZ.271.6.2016

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 jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach wraz z remontem

istniejącej wentylacji mechanicznej i utwardzeniem terenu. 2. Przedmiotowa inwestycja obejmuje w szczególności: 2.1.

Termomodernizację budynku polegającą na wykonaniu m.in.: -ocieplenia fundamentów: -opaski z kostki betonowej -ocieplenia
budynku i wymiany stolarki -ocieplenia dachu i wykonanie kominów -instalacji odgromowej -schodów i daszków wejściowych

-schodów zewnętrznych i pochylni -robót wewnętrznych -nowych przyłączy napowietrzno kablowych na słupach istniejącej linii

napowietrznej poprzez złącza pomiarowe zasilające oddzielnie bydynek szkoły i przedszkola -wymianę instalacji elektrycznej w starej
części budynku -wentylacji mechanicznej w budynku 2.2. Remont budynku polegający na wykonaniu m.in.: -Przygotowania do

malowania i malowania ścian i sufitów -Demontażu istniejących drzwi 80cm i poszerzenie otworów drzwiowych do drzwi 90 cm
-Dostarczenia i montażu nowych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami -Wylewek samopoziomujących -Montażu nowej

wykładziny PCV zgrzewanej wraz z wywinięciem na ściany z listwą wyobleniową -Demontażu istniejących balustrad schodowych

(schody wewnętrzne) -Licowania stopni płytkami ceramicznymi (schody wewnętrzne) Dostarczenia i montażu balustrad ze stali
nierdzewnej (schody wewnętrzne) 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowią załączniki Nr 7a i 7b do SIWZ składające

się z: -projektu budowlanego, -specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, -przedmiaru robót, UWAGA! Przedmiar robót ma

charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi
na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w

jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania

wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie

umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości
według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie

minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia
równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie

wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje
urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację

inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowane materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem. 5. W przypadku, gdy
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nie podają w sposób szczegółowy technologii

wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też w ocenie wykonawcy nie precyzują

dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w
tym zakresie od Zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu zapytania od wykonawcy. 6.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z

dokumentacją projektową lub SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną

zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów
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w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z

projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z
dokumentacją projektową, SSTWiOR oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z

Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 8. Wykonawca

oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót, zapoznał się z umową o dofinansowanie projektu oraz

nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe roboty

budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 9. Opisując przedmiot zamówienia

przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca

analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp

użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz "lub równoważne". 10. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na
wykonane roboty budowlane oraz zamonotowane urządzenia i materiały (w tym urządzenia oraz elementy instalacji elektrycznej,

wentylacyjnej i CO, stolarka okienna i drzwiowa itp.) na okres wskazany z formularzu oferty. Minimalny okres gwarancji wynosi 36
miesięcy, maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. UWAGA! Udzielając

gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot

zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku zgodnie z
umową, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 11. Zamawiający

dopuszcza korzystanie z podwykonawców. 12. Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności

w zakresie realizacji zamówienia wskazano we wzorze umowy. 13. Przedmiotowa inwestycja objęta zakresem opisanym w ppkt
3.2.1 SIWZ dofinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w związku z czym terminowość przedmiotowej inwestycji jest
sprawą nadrzędną. W przypadku utraty dofinansowania z powodu nieterminowego zakończenia przedmiotu zamówienia

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kwotą utraconego dofinansowania

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

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45215000-7, 45300000-0, 45260000-7, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45421000-4, 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1637976.75

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
EKO BUD Piotr Haraszkiewicz ,  piotr.haraszkiewicz@e-bud.pl,  ul. Warcka 15,  98-200,  Sieradz,  kraj/woj. łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1864939,34

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1864939,34

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2400000,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z

przepisami.
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