Ogłoszenie nr 500017815-N-2018 z dnia 24-01-2018 r.

Gmina Suchań: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w
Suchaniu
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: 628551-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Suchań, Krajowy numer identyfikacyjny 81168597000000, ul. ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 915 624 015, e-mail sekretariat@suchan.pl, faks 915 624 015.
Adres strony internetowej (url): http://www.suchan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZK.271.15.2017
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 wymiana instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego
w Suchaniu, na którą składa się: 1) wymiana wewnętrznych linii zasilających, 2) wymiana tablic rozdzielczych,
3) instalacja gniazd elektrycznych, 4) instalacja oświetlenia (podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego).
Zakres zamówienia obejmuje: 1) piwnicę: a) demontaż, b) instalacja wewnętrzna (oświetlenie, gniazda,
pomiary), 2) parter: a) demontaż, b) instalacje wewnętrzne (montaż tablic i zasilania, oświetlenie, gniazda,
pomiary), 3) I piętro: a) demontaż, b) instalacja wewnętrzna (montaż tablic i zasilania, oświetlenie, gniazda,
pomiary), 4) II piętro: a) demontaż, b) instalacja wewnętrzna (montaż tablic i zasilania, oświetlenie, gniazda,
pomiary), 5) powierzchnię najemcy - BANK: a) rozbudowa istniejącej tablicy, b) instalacja wewnętrzna
(gniazda, pomiary). Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji dołączonej do SIWZ: 1)
dokumentacja projektowa – zał. nr 6, 2) przedmiar robót – zał. nr 8, 3) specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych – zał. nr 7.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3

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: 23/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 175181.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane DANPOL Ludwik Szczepański
Email wykonawcy: p.o.danpol@vp.pl
Adres pocztowy: Kolonia 7a
Kod pocztowy: 73-115
Miejscowość: Dolice
Kraj/woj.: zachodniopomorskie
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 174862.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174862.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 201032.60
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:
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.

