
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Odtworzenie dachu budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Somiance

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Somianka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Somianka-Parcele 16B

1.5.2.) Miejscowość: Somianka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-203

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 741 87 90

1.5.8.) Numer faksu: 29 741 87 14

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

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugsomianka.bip.org.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/somianka

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:
Odtworzenie dachu budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Somiance

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df3d1287-d1da-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224405/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27 08:38

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026840/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Odtworzenie dachu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Somiance

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:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157080/01

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: Kz.272.8.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 502370,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie dachu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Somiance zlokalizowanej
na dz. 355/2 w miejscowości Somianka, obręb 0017 Somianka. Odbudowa Dachu spowodowana jest zniszczeniem dachu
po wichurze jaka miała miejsce w dn. 19.02.2022 r. 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:
- rozbiórkę obróbek blacharskich,
- demontaż rur i rynien spustowych,
- demontaż łat, krokiew i konstrukcji drewnianej dachu, 
- rozbiórka uszkodzonych kominów wentylacyjnych,
- utylizacja odpadów powstałych podczas przeprowadzonych prac, 
- naprawa dwóch kominów dymowych z rur kwasoodpornych,
Zakres napraw i budowy dachu obejmuje:
- odtworzenie konstrukcji drewnianej dachu o tych samych przekrojach krokiew,
- wykonanie naprawy wieńca wokół budynku,
- naprawa uszkodzonych ścian pod murłatami,
- mocowanie wieńca do stropu za pomocą kotew stalowych,
- wykonanie izolacji z folii polietylenowej pod pokrycie dachu,
- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej,
- ręczna impregnacja całej konstrukcji dachu środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi,
- ołacenie dachu łatami drewnianymi,
- pokrycie dachu blachodachówką w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,
- budowa kominów,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- montaż rynien i rur spustowych,
- montaż płotków przeciwśniegowych na dachu,
- obłożenie kominów blachą powlekaną,
- miejscowa naprawa elewacji.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w:
- Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ; 

Decyzją nr 24/2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wyszkowie z dnia 22.02.2022 roku nakazano Gminie
Somianka uporządkowanie terenu katastrofy budowlanej budynku szkoły usytuowanego na działce nr 355/2 położonej w
miejscowości Somianka, gmina Somianka poprzez wykonanie robót:
1. Odtworzenie zniszczonej części pokrycia dachowego, orynnowania dachu i instalacji odgromowej budynku;
2. Uporządkowanie terenu w obrębie zaistniałej katastrofy budowlanej.
Rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało zgodnie z ilością faktycznie wykonanych robót po cenach jednostkowych
zaoferowanych przez Wykonawcę.
Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w momencie zakończenia całości zadania i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego robót. 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 36 miesięcy gwarancji, jakości na całość wykonanych robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

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

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: 398282,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 622270,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 398282,76 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: Mikro przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo Budowlane Robert Wiśniewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7621199036

7.3.3) Ulica: Komorowo 84

7.3.4) Miejscowość: Komorowo

7.3.5) Kod pocztowy: 07-205

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 398282,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-29

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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