Ogłoszenie nr 2021/BZP 00107552/01 z dnia 2021-07-07

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane
Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w podziale na
części - Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Elbląg
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747738
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: Browarna 85
1.5.2.) Miejscowość: Elbląg
1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
1.5.7.) Numer telefonu: 552341884
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaelblag.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminaelblag.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Gminy Elbląg w podziale na
części - Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2b9188f-df26-11eb-b885-f28f91688073
2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00107552/01
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2021-07-07 15:42
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003081/03/P
2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Wydzielenie oddziałów przedszkolnych w SP
2021-07-07 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00107552/01 z dnia 2021-07-07

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
3.2.) Numer referencyjny: BD.271.11.2021
3.3.) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
3.5.1.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 138211,38
PLN
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gronowie Górnym w celu
dostosowania do obecnych przepisów przeciwpożarowych
z lokalizacją na działce nr 89/215 położonej w obrębie ewidencyjnym Gronowo Górne, w tym
m.in.: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty budowlane: wykonanie wewnątrz 4 nowych otworów
drzwiowych i montaż drzwi wewnętrznych drewnopodobnych płycinowych pełnych oraz
wykonanie ściany murowanej z cegły pełnej o grubości 12cm tynkowanej obustronnie na
grubość 1,5 cm, w ścianie należy osadzić drzwi płycinowe pełne, wykonanie wyjścia
ewakuacyjnego poprzez wykucie otworu drzwiowego w miejscu znajdującego się obecnie okna
oraz montaż drzwi zewnętrznych PCV białych z przeszkleniem dwuszybowym oraz remont
istniejącego utwardzenia poprzez dostosowanie wysokości terenu przed wyjściem
ewakuacyjnym, wymianę okien wewnętrznych znajdujących się pomiędzy głównym holem a
portiernią oraz salą gimnastyczną na nowe o wytrzymałości ogniowej EI 30. malowanie ścian,
odtworzenie posadzki do stanu sprzed przebudowy w miejscach w których dojdzie do wykucia
lub uszkodzenia związanego z projektowanymi pracami, montaż witryny z naświetlem i drzwiami
EI 30; b) przebudowę instalacji wodnej bytowej i hydrantowej; c) przebudowę instalacji
kanalizacji sanitarnej; d) przebudowę instalacji grzewczej; e) modernizację istniejącej tablicy
GTR na parterze; f) demontaż wyłącznika i puszek; g) modernizacja oświetlenia podstawowego;
h) montaż oświetlenia ewakuacyjnego; i) montaż instalacji przeciwporażeniowej; j) wyposażenie
lokalu przedszkolnego w gaśnice.
3.10.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
3.11.) Dodatkowy kod CPV:
45262700-8 - Przebudowa budynków
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
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Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:

Zamawiający przeprowadził dwa postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na
przedmiotowe roboty budowlane: pierwsze postępowanie nr BD.271.04.2021 wszczęte dnia
27.04.2021r. i zakończone unieważnieniem dnia 12.05.2021 na podstawie art. 255 pkt. 1 Pzp z
powodu braku ofert oraz drugie BD.271.05.2021 wszczęte dnia 13.05.2021r. i zakończone
unieważnieniem dnia 31.05.2021 na podstawie art. 255 pkt. 1 Pzp z powodu braku ofert.
Zgodnie z art. 305 pkt. 2 Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z
wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono
żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:

ocds-148610-5d05a3ae-a743-11eb-911f-9ad5f74c2a25; ocds-148610-f5026b9d-b3ae-11eb911f-9ad5f74c2a25
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław
Markiewicz
5.1.2.) Ulica: ul. Siedlecka
5.1.3.) Miejscowość: Elbląg
5.1.4.) Kod pocztowy: 82-300
5.1.5.) Województwo: warmińsko-mazurskie
5.1.6.) Kraj: Polska
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