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Ogłoszenie nr 79246 - 2017 z dnia 2017-05-06 r.

Puck: Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Połchowie.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 38820-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Puck, krajowy numer identyfikacyjny 19051973700000, ul. ul. 10
Lutego 29, 84100 Puck, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 058 6732096 w. 40, faks 586 732 737, e-mail
ugpuckinwest@pro.onet.pl
Adres strony internetowej (URL): bip.gmina.puck.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i
na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Połchowie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
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:
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Połchowie” zlokalizowanej w
Połchowie, przy ul. Dworcowej 2, na działce nr 182/2 o pow. 0,8777 ha. Ogólna charakterystyka
przedsięwzięcia inwestycyjnego: Wykaz powierzchni projektowanego budynku: Powierzchnia użytkowa
razem po rozbudowie 2.171,60 m2 Powierzchnia użytkowa - rozbudowa 1.547,50 m2 Powierzchnia
zabudowy razem po rozbudowie 1.845,98 m2 Powierzchnia zabudowy - rozbudowa 1.293,95 m2 Kubatura
razem: 12.915,00 m3 Projektowany budynek będzie mieścił m.in. pomieszczenia dydaktyczne, 3
oddziałowe przedszkole z zapleczem, salę gimnastyczną, pokój nauczycielski, szatnie, gabinet dyrektora, 5
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sal lekcyjnych, bibliotekę, zaplecze administracyjne i sanitarne. Zaprojektowano nowe skrzydło szkoły,
budynek 1 kondygnacyjny (1 kondygnacja nadziemna) oraz w części 2 -kondygnacyjna, obiekt częściowo
podpiwniczony - w technologii tradycyjnej, murowanej o dachu płaskim. Bryła budynku prosta, o
stonowanej kolorystyce. Budynek usytuowany został z głównym wejściem od strony ul. Dworcowej. Na
poziomie 1 zaprojektowany został łącznik, który umożliwia przejście pomiędzy istniejącym budynkiem
szkoły, a rozbudowanymi projektowanymi skrzydłami. Wysokość budynku dydaktycznego liczona do
poziomu terenu 8,20 m, sala gimnastyczna 10,49 m, projektowany budynek zalicza się do niskich. Całość
budynku pod względem komunikacyjnym obsługuje jeden zespół schodów, który prowadzi również do
kondygnacji na poziomie 66,30 mnpm i 69,90 mnpm. Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla
osób o ograniczonej sprawności motorycznej - poruszających się na wózkach, poprzez dźwig osobowy.
Dostęp z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych - poprzez rampę zewnętrzną. Budynek zalicza się do
budynków użyteczności publicznej, niskich, kategorii ZL III - Szkoła, ZL II – Przedszkole. W budynku
istniejącym projektuje się remont i przebudowę sanitariatów oraz pomieszczeń przyległych wskazanych w
dokumentacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45112710-5, 45214200-2

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT7654152.85
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert6
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
P&P Sp. z o. o., office@pp-orle.com.pl, ul.Wejhera 1, 84-252, Orle, kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7848000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7848000.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11017205.71
Waluta: PLN
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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:
IV.8) Informacje dodatkowe: Podwykonawcy mają wykonać - instalacje sanitarne i instalacje
wentylacji oraz roboty drogowe.

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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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