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Ogłoszenie nr 510408634-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.: Budowa wiaty magazynowej do czasowego magazynowania odpadów na terenie
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie
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: 608828-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540228029-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 59058504100000, ul. ul. Stara Droga 85, 97-500
Radomsko, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6830630 w. 45, e-mail zamowienia@pgk-radomsko.pl, faks 446 834 377.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pgk-radomsko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z o.o. 100% udziałów jest własnością gminy miasto Radomsko

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wiaty magazynowej do czasowego magazynowania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
Płoszowie
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 wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w zakresie
zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wiaty magazynowej do czasowego magazynowania odpadów na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie”. Przedmiotowa wiata magazynowa - obiekt jednokondygnacyjny o kształcie
prostokąta,zostanie usytuowana na placu technologicznym zakładu, służyć będzie do czasowego magazynowania odpadów wytworzonych w
procesie technologicznym. Wiatę magazynową należy wykonać z systemowych prefabrykowanych elementów litego betonu (bloków
betonowych z zamkami do łączenia poszczególnych elementów) do wysokości 4,5 m z trzech stron, czwarta strona otwarta. Powyżej 4,5 m,
ściany boczne należy wykonać z konstrukcji stalowej pokrytej blachą trapezową. Ściana tylna, powyżej 4,5 m - przestrzeń otwarta. W
połączeniu z wiatą, również z bloków betonowych, należy wykonać ogrodzenie o wysokości do 2,2 m. Bloki betonowe należy ułożyć na belce
żelbetowej (cokole betonowym), częściowo na terenie istniejącego placu utwardzonego o nawierzchni betonowej, a częściowo na
projektowanej płycie posadzki, również betonowej. Ostatnią warstwę bloków wiaty należy wykonać jako bloki płaskie w górnej części, do
której zostanie zakotwiona konstrukcja więźby dachowej. Przykrycie wiaty stanowić będzie dach jednospadowy o konstrukcji stalowej i
pokryciu z blachy trapezowej. Dodatkowo należy w obrębie projektowanej wiaty wykonać przebudowę linii kablowej oświetlenia
zewnętrznego. Parametry charakterystyczne obiektu: powierzchnia użytkowa (magazynowa) 91,80 m2 powierzchnia zabudowy 115,84 m2
kubatura 700,84 m3 wysokość wiaty od 5,55 do 6,55 m długość ogrodzenia murowanego 4,20 m wysokość ogrodzenia murowanego do 2,20
m powierzchnia zabudowy płyty posadzki 51,91 m2 Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1. Wykonanie przebudowy linii kablowej oświetlenia
zewnętrznego kolidującej z projektowaną płytą posadzki; 2. Wykonanie płyty posadzki; 3. Wykonanie belki podwalinowej (cokołu
żelbetowego); 4. Wykonanie murów zewnętrznych z elementów systemowych prefabrykowanych (bloków betonowych); 5. Wykonanie dachu
o konstrukcji stalowej i pokrycia z blachy trapezowej; 6. Obsługa geodezyjna, w tym tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza obiektu; 7.
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 8. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w pełnym zakresie „Budowa wiaty magazynowej”
obejmującym przedmiot zamówienia. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa tj. - projekt budowlany,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (który ma charakter pomocniczy, informacyjny do kalkulacji ceny
ofertowej), stanowiące załączniki do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45400000-1, 45300000-0

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 120000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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 Handlowo –Usługowe Barbara Maziarz
Email wykonawcy: phumaziarz@interia.pl
Adres pocztowy: Plac Wolności 16E
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Kraj/woj.: łódzkie
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 147600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 395271.96
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.

