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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510121759-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.

Gmina Tyczyn: Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w
Hermanowej - stan zerowy
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: 539516-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tyczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 69058216300000, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.
(017) 2219310, e-mail tyczyn@tyczyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.tyczyn.pl; www.bip.tyczyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej - stan zerowy
Numer referencyjny
SIP.271.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym w Hermanowej na działkach nr ew.
929/7 i 929/9 – stan zerowy, pozwolenie na budowę: AB.6740.6.285.2018 z dnia 19.02.2019 r. Zakres rzeczowy obejmuje: 1.Wytyczenie
geodezyjne budynku (fundamentów). 2.Roboty ziemne pod fundament (wykopy i obsypanie wykonanych fundamentów na wysokość 1,0 m
od posadowienia ławy fundamentowej). 3.Podkład grub. 10 cm z betonu C8/10 pod ławy fundamentowe. 4.Fundamenty - ławy
fundamentowe, ściany fundamentowe, stopy fundamentowe, wylewane żelbetowe zgodnie z projektem (bez fundamentów pod ścianki
działowe). 5.Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne fundamentów. 6.Drenaż opaskowy wokół ław fundamentowych z podłączeniem do
istniejącej studni drenarskiej. 7.Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych fundamentów oraz operat geodezyjny z podaniem rzędnych ściany
fundamentowej (wymagane-0,05m w stosunku do ±0,00). 8.Wymagany Nadzór geologiczny nad posadowieniem ław fundamentowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ. UWAGA: Załączony do SIWZ projekt
budowlany i wykonawczy zawiera szerszy zakres robót. Szczegółowy zakres robót objęty niniejszym postępowaniem określa przedmiar robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

(jeżeli dotyczy):

zapotrzebowania i wymagań )

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45262210-6

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: 10/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162134.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: RAF-MAR Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lutcza 194
Kod pocztowy: 38-112
Miejscowość: Lutcza
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
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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 126326.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 126326.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 126326.42
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:
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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Drukuj
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