Ogłoszenie nr 510067018-N-2019 z dnia 05-04-2019 r.

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie: WYMIANA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 2 I
SPÓŁDZIELCZEJ 4 W KNUROWIE
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: 516669-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27121685600000, ul. ul. Floriana 4, 44-190
Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 339 45 00, e-mail mzglia@mzglia.pl, faks (032) 339 45 01.
Adres strony internetowej (url): www.mzglia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 2 I SPÓŁDZIELCZEJ 4 W KNUROWIE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TA.251.7.19
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:
Wykonanie wymiany wewnętrznych linii zasilających tablice licznikowe oraz lokale mieszkalne wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach
mieszkalnych przy ul. Spółdzielcza 2 i Spółdzielcza 4 w Knurowie stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół
Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie obejmujący roboty instalacyjne elektryczne, tynkarskie i wykończeniowe. Szczegółowy
zakres rzeczowo - ilościowy zamówienia, zawierają projekty techniczne oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji
przetargowej. Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji
przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia
danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach
dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej. Wszystkie nazwy własne
produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i
wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji projektowej produktów. Dopuszcza się zmienne rozwiązania (w
oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem : 1. Spełnienia tych samych właściwości technicznych 2. Przedstawienia
zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania) 3.
Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z
podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady Prawa Zzmówień publicznych. Oznacza to , że wykonawcy
mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Pod pojęciem równoważne rozumie się
zastosowanie tożsamej konstrukcji, wielkości urządzenia, kształtu, wyposażenia , parametrów wytrzymałościowych, jakościowych, barwy,
przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3
Dodatkowe kody CPV: 45262500-6, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45315100-9, 45315600-4, 45315700-5, 45400000-1,
45410000-4

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
NAZWA: WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH
PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ 2 I SPÓŁDZIELCZEJ 4 W KNUROWIE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 111176.48
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: Helen-El Helena Gregulska
Email wykonawcy: helen-el@o2.pl
Adres pocztowy: Warszawska 8 1
Kod pocztowy: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: Polska
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 95258.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 95258.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 122428.76
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.

