
Ogłoszenie nr 500083321-N-2017 z dnia 29-12-2017 r.

Gmina Staszów: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla: a) zad. Nr 1 pn.:
„Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”; b) zad. Nr 2 pn.:
„Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej
14”; c) zad. Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w

Wiązownicy Kolonii 90”; na potrzeby projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś.
Priorytetowa 3 - „Efektywna i zielona energia” Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614740-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Staszów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040974900000, ul. Opatowska  31, 28-200  
Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 642 014, e-mail bzp@staszow.pl, faks
158 643 261.
Adres strony internetowej (url): www.staszow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla: a) zad. Nr 1 pn.:
„Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”; b) zad. Nr 2 pn.:
„Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej
14”; c) zad. Nr 3 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w
Wiązownicy Kolonii 90”; na potrzeby projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.39.16.2017.I

II.2) Rodzaj zamówienia:
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Usługi
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:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na
potrzeby projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta
i Gminy Staszów”, wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami. Zakres
zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla: a) zadania Nr
1 pn.: „Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Sielcu”, w zakresie
wykonania m. in.: - modernizacji instalacji c. o. z wymianą źródeł ciepła, - docieplenia
przestrzeni strychu, - modernizacji instalacji wentylacji (rekuperator); - docieplenia ścian
zewnętrznych, - modernizacji oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, - wymiany
istniejącego pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem budynku; b) zadania Nr 2 pn.:
„Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej
14”, w zakresie wykonania m. in.: - modernizacji instalacji c. o., - docieplenia przegrody
poziomej (strop nad kondygnacją parteru), - docieplenia ścian zewnętrznych, - wymiany stolarki
okienno - drzwiowej, - modernizacji instalacji wentylacji (rekuperator); - modernizacji
oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne; c) zadanie Nr 3 pn.: ”Termomodernizacja
budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”, w zakresie wykonania
m. in.: - modernizacji instalacji c. o. z wymianą źródeł ciepła; - docieplenia przegrody poziomej
(stropodach), - docieplenia ścian zewnętrznych, - wymiany stolarki okienno - drzwiowej, -
instalacji kolektorów słonecznych, przeznaczonych głównie do wytwarzania ciepła dla potrzeb
podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU), - remontu instalacji elektrycznej i modernizacji
oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, - przebudowy konstrukcji dachowej wraz z
wymianą pokrycia dachowego, - wykonania drenażu opaskowego. Dokumentacje winny
uwzględniać przede wszystkim zakres prac i wytyczne wynikające z audytów energetycznych,
oraz wszelkie niezbędne prace mające na celu doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego
części do stanu zgodnego z prawem i warunkami technicznymi. Ostateczny zakres i wersję
projektu budowlanego należy uzgodnić z Zamawiającym. Na powyższe opracowania winno
składać się: 1) pozyskanie niezbędnych materiałów (np. map do celów projektowych) dla
każdego zadania, 2) opracowanie dokumentacji projektowej - w ilości po 5 egz., dla każdego
zadania, 3) opracowanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót) –
w ilości po 2 egz., dla każdego zadania, 4) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych – w ilości po 2 egz. dla każdego zadania, 5) wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowych również w wersji elektronicznej – płyty z nośnikami
danych w formacie pdf – w ilości po 1 egz., dla każdego zadania, 6) uzyskanie dla
przedmiotowych zadań koniecznych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, wymaganych do przystąpienia do realizacji przedmiotowego zadania; oraz inne
konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia; zgodnie z
dokumentami (w załączeniu). Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, tj.: • audyt
energetyczny dla Akademickiego Ośrodka Kształcenia – budynek D w Staszowie (Staszów, ul.
Szkolna 14); • audyt energetyczny dla filii świetlicy „Jutrzenka” w Wiązownicy Kolonii; • audyt
energetyczny dla filii świetlicy „Jutrzenka” w Sielcu. stanowiący załącznik Nr 9 SIWZ, określa
pełny zakres przedmiotowego zamówienia. Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji
przedmiotowego zamówienia określono również w projekcie umowy, odrębnym dla każdego
zadania, stanowiącym załącznik Nr 8 SIWZ. Zadanie będzie współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 3 - „Efektywna i zielona
energia” Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i
mieszkaniowym”. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na usługi objęte przedmiotowym
zamówieniem na okres minimum 36 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. Uwaga: Okres
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CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Zad. Nr 1 - „Opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej dla zadania
„Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z
siedzibą w Sielcu”, na potrzeby projektu pn.:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie Miasta i Gminy Staszów”

gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu
oceny ofert, zawarto w pkt 21 SIWZ. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. Uwaga:
Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

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: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10015.35
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INSTAL-SANT Krystian Dydak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warta 29
Kod pocztowy: 42-300
Miejscowość: MYSZKÓW
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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CZĘŚĆ NR: 2    NAZWA: Zad. Nr 2 - „Opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej dla zadania
„Termomodernizacja budynku świetlicy „Jutrzenka” w
Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 14”, na potrzeby
projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”

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 14490.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61500.00
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:
INFORMACJA O ZAOFEROWANYM OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI WYBRANEJ
OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJKRÓTSZYM I NAJDŁUŻSZYM ZAOFEROWANYM
OKRESEM GWARANCJI I RĘKOJMI: Okres gwarancji i rękojmi w wybranej ofercie: 60
miesięcy, Najkrótszy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi: 48 miesięcy, Najdłuższy
zaoferowany okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10160.22
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INSTAL-SANT Krystian Dydak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warta 29
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CZĘŚĆ NR: 3    NAZWA: Zad. Nr 3 - „Opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej dla zadania
„Termomodernizacja budynku filii świetlicy „Jutrzenka” z
siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90”, na potrzeby projektu
pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów”

Kod pocztowy: 42-300
Miejscowość: MYSZKÓW
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 14490.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14490.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57810.00
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:
INFORMACJA O ZAOFEROWANYM OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI WYBRANEJ
OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJKRÓTSZYM I NAJDŁUŻSZYM ZAOFEROWANYM
OKRESEM GWARANCJI I RĘKOJMI: Okres gwarancji i rękojmi w wybranej ofercie: 60
miesięcy, Najkrótszy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi: 48 miesięcy, Najdłuższy
zaoferowany okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 12292.46
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
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:
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nie

Nazwa wykonawcy: INSTAL-SANT Krystian Dydak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warta 29
Kod pocztowy: 42-300
Miejscowość: MYSZKÓW
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 15867.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15867.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63960.00
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:
INFORMACJA O ZAOFEROWANYM OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI WYBRANEJ
OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJKRÓTSZYM I NAJDŁUŻSZYM ZAOFEROWANYM
OKRESEM GWARANCJI I RĘKOJMI: Okres gwarancji i rękojmi w wybranej ofercie: 60
miesięcy, Najkrótszy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi: 48 miesięcy, Najdłuższy
zaoferowany okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

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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