Projekt „Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach”
Gmina Budziszewice: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa
zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Zamieszczono w BZP - Ogłoszenie nr 500033771-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna,
Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501615-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500005695-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Budziszewice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064781300000, ul. ul. J. Ch. Paska 66, 97212 Budziszewice, woj.
łódzkie, państwo Polska, tel. 447 102 389, e-mail budziszewice@wp.pl, faks 447 102 389.
Adres strony internetowej (url): http://bip.budziszewice.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku
dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RG.271.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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 usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa
zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach oraz
w okresie
obowiązywania gwarancji i rękojmi. Zadanie objęte nadzorem inwestorskim realizowane będzie
w systemie
projektuj-buduj w oparciu o opracowany Program Funkcjonalno Użytkowy autorstwa Marcin Stelmach, Tomasz Pyszczek i
Kamila Szpakowicz i następnie w oparciu o projekt budowlano- wykonawczy, który opracuje wykonawca zadania ModernDom
s.c.Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski. Wartość zadania objętego nadzorem inwestorskim netto 3.811.788,62 zł, brutto
4.688.500,00 zł - według umowy z wykonawcą tego zadania. Usługa obejmuje nadzór nad realizacją całego zadania tj.
projektowaniem i budową . Zeroenergetyczny pasywny budynek dydaktyczny usytuowany będzie przy ul. Leśnej na działce 637,
będzie budynkiem dwukondygnacyjnym, o wysokości 8,10m, kubaturze 3736,4m3, powierzchni netto 821,3m2, powierzchni
zabudowy 494,2m2. Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje wielobranżowy nadzór w zakresie architektonicznym,
konstrukcyjnym, instalacyjnym (instalacja wodna, kanalizacja, grzewcza, wentylacja mechaniczna z funkcją grzania/chłodzenia,
sterowania, elektryczna , przewietrzania, fotowoltaika), robót wykończeniowych obiektu i związanych z ułożeniem chodnika,
sprawowany przez osoby uprawnione w specjalnościach właściwych dla danej branży, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Zadanie objęte przedmiotem zamówienia (kompleksowym nadzorem inwestorskim) szczegółowo opisane w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający stosownie
do art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w
art.22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy – wymagania zostały określone w siwz. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, jest integralną częścią specyfikacji. Wartość zamówienia poniżej kwoty określonej
w art.4 pkt 8 ustawy Pzp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV: 71247000-1

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: 14/02/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 70000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 10
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: KABIS CONSULTING Konrad Piesyk
Email wykonawcy: kabis.consulting@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok.P211
Kod pocztowy: 42-202
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie
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 36900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86100.00
Waluta: PLN
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: 70%

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.

Wójt Gminy
(-)Marian Holak

