
Ogłoszenie nr 500189560-N-2018 z dnia 08-08-2018 r.

Gmina Staszów: „Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych do zamówienia podstawowego pn: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek

Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” realizowana w
ramach projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy

Staszów w miejscowości Mostki i Staszów”

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: 500171916-N-2018

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:
„Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do
zamówienia podstawowego pn: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” realizowana w ramach projektu pn.: „Rozbudowa
i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i
Staszów”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.45.19.2018.II

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:

Przedmiotowe zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia
podstawowego pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła
Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” realizowana w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i
modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i
Staszów” realizowanego zgodnie z umową Nr 11/BZP/5/IPP/2018 z dnia 07.03.2018 roku i
obejmuje m.in.: - wykonanie obróbek kominów na części istniejącej budynku, - wymiana
orynnowania na części wyższej istniejącego budynku, - wykonanie podbitek z blachy trapezowej
na części wyższej budynku, - wymiana opaski wokół budynku (z płyt betonowych na opaskę z
kostki betonowej) oraz uzupełnienie brakującej, - skucie wystającej attyki na niższej części
budynku, - remont schodów, barierek i zadaszenia przy wejściu do kuchni, - remont daszka nad
wejściem do biblioteki, - przebudowa schodów przy wejściu obok sali gimnastycznej, -
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przebudowa schodów przy głównym wejściu do budynku szkoły, oraz remont zadaszenia nad
wejściem głównym, - remont trzech naświetli wraz z wymianą dwóch okien piwnicznych, -
wymiana instalacji odgromowej na istniejącym budynku, oraz inne konieczne do wykonania prace
gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z informacjami i
wymogami wskazanymi w projekcie umowy, w obowiązujących przepisach i w dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego (m.in. dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót).

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45262522-6, 45261000-4, 45443000-4, 45421000-4, 45400000-1

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: 07/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 75371.46
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: Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo – Budowlane
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Koniemłoty, ul. Szkolna 31
Kod pocztowy: 28-200
Miejscowość: Staszów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

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 91020.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 91020.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 91020.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
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podwykonawcy/podwykonawcom
tak

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  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.
Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych zachodzą
przesłanki udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
dla zamówienia pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła
Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” realizowana w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i
modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i
Staszów”. Zamówienie podstawowe obejmowało rozbudowę wraz z termomodernizacją
budynku ZPO PSP i P w Mostkach, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków nr 250/1, 250/2 w miejscowości Sztombergi, w zakresie obejmującym
m.in.: - dobudowę sali przedszkolnej wraz z szatnią oraz zapleczem sanitarnym, - wykonanie
podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku szkoły, -
termomodernizację istniejącego budynku szkoły, - wykonanie instalacji wewnętrznych,
przebudowę przyłączy kanalizacji sanit. oraz gazu niskiego ciśnienia, - zagospodarowanie
terenu wokół budynku. Przedmiotowe zamówienie obejmowałoby: - wykonanie obróbek
kominów na części istniejącej budynku, - wymiana orynnowania na części wyższej istniejącego
budynku, - wykonanie podbitek z blachy trapezowej na części wyższej budynku, - wymiana
opaski wokół budynku (z płyt betonowych na opaskę z kostki betonowej) oraz uzupełnienie
brakującej, - skucie wystającej attyki na niższej części budynku, - remont schodów, barierek i
zadaszenia przy wejściu do kuchni, - remont daszka nad wejściem do biblioteki, - przebudowa
schodów przy wejściu obok sali gimnastycznej, - przebudowa schodów przy głównym wejściu
do budynku szkoły, oraz remont zadaszenia nad wejściem głównym, - remont trzech naświetli
wraz z wymianą dwóch okien piwnicznych, - wymiana instalacji odgromowej na istniejącym
budynku, oraz inne konieczne do wykonania prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie
przedmiotu zamówienia. Dopuszczalność udzielenia przedmiotowego zamówienia wynika z
łącznego zaistnienia następujących przesłanek, wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy –
Pzp: - wykonanie zamówienia powierzy się wykonawcy zamówienia podstawowego tj firmie:
Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo – Budowlane, Koniemłoty, ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów,
- zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
- zamówienie przewidziane było w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i
jest zgodne z jego przedmiotem, - całkowita wartość zamówienia została uwzględniona przy
obliczeniu wartości zamówienia podstawowego, wartość zamówienia stanowi kwotę netto 75
371, 46 zł (słownie zł: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden 46/100) i nie
przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego (50% wartości zamówienia
podstawowego netto – 347 247, 48 zł (słownie zł: trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście
czterdzieści siedem 48/100)
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