Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035109/01 z dnia 2021-04-19

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim przy szkole Podstawowej w Chłopicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHŁOPICE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900507
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Chłopice 149A
1.5.2.) Miejscowość: Chłopice
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-561
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski
1.5.7.) Numer telefonu: +48166240000
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.chlopice.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.bip.chlopice.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-210
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim przy szkole Podstawowej w Chłopicach.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b671269a-7fe1-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035109/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-19 10:15
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005067/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku zaplecza przy boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Chłopicach
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014826/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: RG.271.1.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 390443,36 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa boiska sportowego o budynek zaplecza szatniowo –
sanitarnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na części działki nr 1292
położonej w Chłopicach, w tym: budynek zaplecza szatniowo – sanitarnego, ogrodzenia terenu
wys. 1,25m, chodników, przyłącza wodociągowego do studzienki wodociągowej,
kanalizacyjnego i energetycznego policznikowego, podjazdu dla niepełnosprawnych, podjazdu
do części gospodarczej, zamontowanie huśtawek podwójnych, drabinki do wspinaczki, skoczni
do skoku w dal dla poczatkujących. Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: - roboty
ziemne – wykop pod budynek, skocznie, wodociąg i kanalizację; - wykonanie ścian
fundamentowych, konstrukcyjnych i działowych;- montaż i demontaż szalunków ław
fundamentowych; - wykonanie stropów;- montaż konstrukcji więźby dachowej, impregnacja
ogniochronna i owadobójcza elementów drewnianych; - wykonanie pokrycia dachowego,
obróbki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe); - izolacje przeciwwilgociowe,
przeciwwodne, cieplne; - roboty wykończeniowe, malarskie, stolarskie; - wykonanie instalacji
sanitarnych (wod – kan); - wykonanie instalacji elektrycznej; - dostawa i montaż sprzętu
rekreacyjnego.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
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45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
2
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 478444,82
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 492196,8
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 478444,82
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo - Budowlane
Grzegorz Pacuła
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7921798806
7.3.3) Ulica: Tuczempy 326
7.3.4) Miejscowość: Munina
7.3.5) Kod pocztowy: 37-514
7.3.6.) Województwo: podkarpackie
7.3.7.) Kraj: Polska
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7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-15
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 478444,82
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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