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Ogłoszenie nr 510417977-N-2021 z dnia 22.02.2021 r.
Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo: Przebudowa budynku świetlicy i ochotniczej
straży pożarnej wraz z zagospodarowaniem działki wokół budynku w Komornikach, gmina
Kleszczewo
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 768724-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo, Krajowy numer identyfikacyjny
53591300000000, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska,
tel. 061 8176017, 8176020, 8176033, e-mail urzad@kleszczewo.pl, a.zdobylak@kleszczewo.pl,
faks 618 176 184.
Adres strony internetowej (url): www.kleszczewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa budynku świetlicy i ochotniczej straży pożarnej wraz z zagospodarowaniem działki
wokół budynku w Komornikach, gmina Kleszczewo
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.21.2020
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 inwestycyjnego polegającego na wykonaniu
przebudowy budynku świetlicy i ochotniczej straży pożarnej wraz z zagospodarowaniem działki
wokół budynku. Przebudowa budynku obejmuje m. in. przebudowę ścian zewnętrznych
(wykucie otworu drzwiowego, poszerzenie istniejących otworów), wzmocnienie konstrukcji
dachu wraz z demontażem płyt azbestowo-cementowych, przebudowę wnętrza, ocieplenie ścian
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zewnętrznych, zagospodarowanie terenu (opaska wokół budynku, wykonanie podjazdu,
parkingu, schodów, ramp, zieleni i małej architektury), instalacje wewnętrzne: wody zimnej,
ciepłej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej, ciepła technologicznego,
chłodu, wentylacji, elektrycznej, gazowej. Prowadzone będą roboty budowlane, w tym: roboty
rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty ziemne, roboty betoniarskie, roboty dekarskie,
roboty montażowe, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, wykonanie nawierzchni
utwardzonej zagospodarowanie terenu. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik nr 10 do SIWZ: tj. - projekty budowlano-wykonawcze w specjalności
architektoniczno-konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, gazowych, elektrycznych,
zagospodarowanie terenu, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
3.Przedmiary robót nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a stanowią
jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9,
45110000-1, 45260000-7, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-0, 45450000-6, 45111000-8,
45410000-4, 45442000-7, 45421000-4, 45432100-5, 45320000-6, 45453000-7, 45262500-6,
45410000-4, 45261000-4, 45321000-3

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: 02/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1671747.60
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
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: Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak
Email wykonawcy: damianpieszak26@wp.pl
Adres pocztowy: Lisiec Mały 62
Kod pocztowy: 62-571
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Miejscowość: Stare Miasto
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 1047000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1047000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1394968.79
Waluta: zł
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.
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