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Ogłoszenie nr 510203637-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.

Urząd Miasta Imielin: „Budowa przedszkola i żłobka wraz z parkingiem, zagospodarowaniem
terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie.”
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: 572932-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540163089-N-2020, 540171838-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe:
Brak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Imielin, Krajowy numer identyfikacyjny 27258687400000, ul. ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, woj. śląskie, państwo Polska,
tel. 32 2255505, 32 2254137, e-mail przetargi@imielin.pl, faks 32 2254119.
Adres strony internetowej (url): www.imielin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa przedszkola i żłobka wraz z parkingiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Św. Brata
Alberta w Imielinie.”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.271.20.2020
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:
Zadanie dotyczy budowy przedszkola i żłobka wraz z parkingiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy
Św. Brata Alberta w Imielinie. Niniejsze zadanie obejmuje roboty budowlane w zakresie: • Wykonania dokumentacji wykonawczej dla każdej
branży osobno wraz z uzgodnieniami w szczególności (rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń p.poż. i wymagań higienicznych i zdrowotnych) •
Przygotowania terenu pod budowę – rozebranie budynku i elementów zagospodarowania, wycinka drzew. • Rozbiórki, budowy i przebudowy
sieci elektroenergetycznej SN kolidującej z budowa przedszkola. • Budowy budynku dla przedszkola i żłobka o powierzchni użytkowej 2984,62
m2 i kubaturze 17 288 m3 z kompletnym wykończenie i wyposażeniem. • Budowy budynku gospodarczego z kompletnym wykończenie i
wyposażeniem. •Budowy przyłączy instalacji wod-kan, gaz, elektroenergetycznego. • Budowy drogi dojazdowej, parkingu i chodników z kostki
betonowej. • Budowy drogi – łącznika między ulicami Brata Alberta- Adamskiego. • Budowa oświetlenia drogi wraz z oświetleniem terenu
zewnętrznego i iluminacją budynku. • Budowy kanalizacji deszczowej, zarurowanie rowu. • Wykonania tarasu wewnętrznego z desek
kompozytowych. • Wyposażenia placu zabaw w urządzenia z wykonaniem nawierzchni z mat przerostowych. • Budowy ogrodzenia
systemowego wys. 153 cm – panel z drutu ocynkowanego ogniowo i malowany proszkowo w kolorze grafit, oczka 50*200 mm, cokół deska
systemowa betonowa wys. 20 cm, brama systemowa + furtka. • Wycinka i nasadzenia zastępcze drzew i sianie trawy. • Uzyskania
pozwolenia na użytkowanie budynku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu
zamówienia obejmujący dokumentację projektową. Ze względu na rozliczenie ryczałtowe Wykonawcy wyceniają się na podstawie załączonej
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem uwag z rozdziału III pkt. 1 SIWZ. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest kosztorys ofertowy
sporządzony w oparciu o dokumentację projektową tzn. Wykonawca powinien w kosztorysie ofertowym ująć wszystkie roboty, które wynikają
z projektu oraz inne, które zdaniem Wykonawcy mają wpływ na cenę, a nie zostały ujęte w projekcie oraz w przedmiarach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV: 45214200-2, 45111200-0, 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Brak

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14229608.53
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 14
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 13
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
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowe CONCRET Sp. z o.o. S.K.
Email wykonawcy: biuro@concret.com.pl
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 10
Kod pocztowy: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj/woj.: śląskie
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 17502418.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17502418.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21945372.23
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 43%
IV.8) Informacje dodatkowe:
Brak
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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