
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARNAWATKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 39

1.5.2.) Miejscowość: Tarnawatka

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-604

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 84 662 47 10

1.5.8.) Numer faksu: +48 84 662 47 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tarnawatka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnawatka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f3d3930-b48a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097819/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-29 11:04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011504/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przystanek na Kresach - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00055020/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.3.2021.MT

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1434263,13 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy zadaniu pod nazwą „Przystanek na
Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce”
2) Zakres zadania obejmuje:
a) Roboty budowlane – branża budowlana – budynek projektowany Nr 1
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- Roboty ziemne
- Fundamenty i ściany fundamentowe
- Ściany i elementy konstrukcyjne
- Stropy
- Ściany działowe
- Podłoża i posadzki
- Tynki wewnętrzne, okładziny i malowania
- Stolarka okienna i drzwiowa
- Więźba dachowa
- Pokrycie dachowe
- Okładziny zewnętrzne
- Zadaszenia tarasu
- Roboty blacharskie
b) Roboty budowlane - branża budowlana - przebudowa budynku GOK na bibliotekę
- ciany: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; roboty murowe; Roboty tynkarskie i okładzinowe;
malowania; podłogi i posadzki; więźba dachowa,
- Stolarka i ślusarka
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- Roboty zewnętrzne ścian
- Daszek zewnętrzny
- Pergole i podparcie daszku istniejącego
c) Roboty budowlane - branża budowlana - elementy zewnętrzne
- Ściany osłonowe sceny
- Plac utwardzony kostką pod zadaszoną scenę
- Utwardzone ciągi piesze o nawierzchni z kostki brukowej 6 cm i płyt chodnikowych
- Schody zewnętrzne terenowe
- Plantowanie terenu ziemią z wykopów
- Kładki piesze nad rowem wraz z umocnieniem skarp rowu
- Utwardzenie rowu w obrębie kładki
d) Roboty sanitarne - branża sanitarna - wewnętrzne instalacje sanitarne
- Instalacja C.O. – grzejnikowa: rurociągi; izolacje; grzejniki; armatura; roboty budowlane; próby i
regulacja
- Instalacja C.O. przebudowa istniejącej instalacji: rurociągi; izolacje; grzejniki; roboty
budowlane; próby i regulacja
- Instalacja C.T.: rurociągi; izolacje; armatura; roboty budowlane; próby i regulacja,
- Instalacja wodociągowa: rurociągi; izolacje; próby i regulacja; armatura; roboty budowlane,
- Instalacja kanalizacji sanitarnej: rurociągi; urządzenia sanitarne; roboty budowlane,
- Wentylacja mechaniczna: materiały; kanały wentylacyjne; urządzenia wentylacyjne; roboty
budowlane
e) Roboty sanitarne – branża sanitarna – technologia kotłowni gazowej
- Obieg kotła 
- Obieg grzewczy I C.O. grzejnikowe
- Obieg grzewczy II C.T.
- Układ napełniania instalacji Z.W.
- Roboty towarzyszące
- Odprowadzanie spalin
- Instalacja gazowa
f) Roboty elektryczne - branża elektryczna - roboty elektryczne budynek istniejący
- Roboty demontażowe
- Roboty projektowane – instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
- Instalacja oświetlenia ewakuacyjno-kierunkowego
- Instalacja zasilania i sterowania kotła projektowanego
- Instalacja zasilania dodatkowych stanowisk komputerowych, teleinformatyczna i zasilania
projektora
- Zasilanie kurtyny z grzałkami elektrycznymi nad drzwiami wejściowymi
- Instalacja monitoringu wewnętrzno-zewnętrznego
- Instalacja alarmowa
- pomiary
g) Roboty elektryczne - branża elektryczna - roboty elektryczne budynek projektowany
- W.I. z-ca i rozdzielnice T-1, T-2
- Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
- Instalacja oświetlenia ewakuacyjno-kierunkowego
- Instalacja zasilająca stanowiska komputerowe, teleinformatyczna i monitoringu
- Instalacja zasilająca centralę wentylacyjną na poddaszu
- Instalacja odgromowa
- Pomiary
h) Roboty elektryczne - branża elektryczna - roboty elektryczne zewnętrzne
- Oświetlenie terenu, przyłącze zasilająca szafkę przy scenie
- Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych wiaty

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz przedmiary robót oraz STWiORB (załącznik nr 1 do SWZ). Zamawiający informuje, że
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przedmiar robót udostępniony w załączniku nr 1 do SWZ ma charakter pomocniczy dla
sporządzenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie roboty
zawarte w dokumentacji projektowej niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami. 

4. Użyte w dokumentacji nazwy własne należy traktować jedynie jako element charakterystyki
danego produktu. Wykonawca może zastosować dowolny produkt równoważny, którego
parametry techniczne nie będą gorsze niż wskazane w dokumentacji przetargowej.
Zastosowanie produktu równoważnego wymaga wcześniejszego uzgodnienia z projektantem i
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1764143,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1832700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1764143,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INSTALBUD E.GAŁEK I
PARTNERZY sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9211693370

7.3.3) Ulica: Żwirki i Wigury 11

7.3.4) Miejscowość: Lubycza Królewska

7.3.5) Kod pocztowy: 22-680

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1764143,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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