
Ogłoszenie nr 510164984-N-2019 z dnia 07-08-2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku: Wymiana dachu na budynku OSP
w dzielnicy Stobiecko Miejskie w Radomsku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych -

zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

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: 550148948-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku, Krajowy numer identyfikacyjny

59056574200000, ul. ul. Św. Rocha  216, 97-500  Radomsko, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. ,

e-mail osp.stobieckomiejskie@op.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.radomsko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Ochotnicza Straż Pożarna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana dachu na budynku OSP w dzielnicy Stobiecko Miejskie w Radomsku wraz z

dociepleniem ścian zewnętrznych - zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP-2/2019

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Wymiana dachu na budynku OSP w

dzielnicy Stobiecko Miejskie w Radomsku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych,

zlokalizowanym przy ul. Św. Rocha 216 na działce o nr ewid. 476, w obrębie ewid. 40
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Radomsko, który obejmuje w szczególności ocieplenie ścian zewnętrznych płytami

styropianowymi wraz z wyprawą elewacyjną i robotami towarzyszącymi w zakresie określonym

przedmiarem robót,specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

zasadami wiedzy technicznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a)

Przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 6 do Informacji, b) wzór/projekt umowy - stanowiący

dodatek nr 5 do Informacji, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -

stanowiące dodatek nr 7 do Informacji, 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

r. – Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z zm.). Zamawiający wymaga, aby czynności

polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem

zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią
działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę,
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania

zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji

zamówienia: czynności pracownika budowlanego obejmujące cały zakres rzeczowy robót

budowlanych opisanych w przedmiarze robót, w specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru robót, tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót

budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc między innymi

osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. Wymagania zatrudnienia przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art 29 ust. 3a

ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji

zamówienia, zostały określone w projekcie/wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 5 do

Informacji. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania

zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w

zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a

ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do

realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji

zamówienia. 4. Zamówienie dotyczy zamówienia podstawowego przeprowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana dachu na budynku OSP w dzielnicy Stobiecko

Miejskie w Radomsku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych’’ (Nr sprawy: ZP-1/2019) 5.

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w Rozdziale XV Informacji

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i wzorze/projekcie umowy stanowiącym

dodatek nr 5 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45443000-4

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
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III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 86198.17

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

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: Z.T.S.B. SZYMBUD Waldemar Szymczyk

Email wykonawcy: szymbud@szymbud.com.pl

Adres pocztowy: 97-500 Radomsko, ul. Św Rozalii 19

Kod pocztowy: 97-500

Miejscowość: 97-500 Radomsko

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 115807.39

Oferta z najniższą ceną/kosztem 115807.39

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 115807.39

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:
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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  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1

pkt 6  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.

W myśl art. 66 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienie z wolnej ręki to tryb

udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z

jednym wykonawcą. Stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia,

w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu

wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót

budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla

zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego

zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe

zostało udzielone w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu

nieograniczonego pn.: „Wymiana dachu na budynku OSP w dzielnicy Stobiecko Miejskie w

Radomsku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych’’ (Nr sprawy: ZP-1/2019) Wykonawcy

Z.T.S.B. SZYMBUD Waldemar Szymczyk, 97-500 Radomsko, ul. Św Rozalii 19 Zgodnie z

ogłoszeniem o zamówieniu pkt II.7 oraz pkt 3.6 Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia, Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, tj. m.in.: polegających na rozbiórce konstrukcji, związanych z

wykonaniem nowej konstrukcji dachu, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, wykonanie

sufitu, wykonanie warstw izolacji termicznej, izolacji przeciwwilgociowej, wykonaniu

oświetlenia, okablowania, wykonaniu wentylacji, robót malarskich, odtworzenia instalacji

odgromowej, robót elewacyjnych, robót związanych z termoizolacją ścian budynku pod

warunkiem, że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości

zamówienia podstawowego, (do kwoty 161 776,47 zł netto), a Zamawiający będzie

dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym

Wykonawcą. Wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia ustalono na kwotę 86 198,17

zł (netto) co w oparciu o średni kurs złotego do euro, ustalony Rozporządzeniem Prezesa

Rady Ministrów z z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2477), gdzie 1 euro = 4,3117

PLN stanowi równowartość 19 991,69 euro. W związku z powyższym dla realizacji

Wymiany dachu na budynku OSP i docieplenia ścian zewnętrznych, mając na względzie

posiadane środki finansowe, zasadnym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia w/w

Wykonawcy.
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