
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KALETY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury, 2

1.5.2.) Miejscowość: Kalety

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-660

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 352 76 30

1.5.8.) Numer faksu: 34 352 76 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kalety.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kalety.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

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:
Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31c2517c-f226-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350688/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16 08:24

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00320275/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach

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 00219675/01

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: ZBM.271.09.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 2553454,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach”.

Przedmiot inwestycji obejmuje budowę budynku remizy OSP Kalety wraz z instalacjami wewnętrznymi, elektryczną, wodną,
kanalizacją sanitarną, kanalizacja deszczowa oraz instalacja zbiornikowa i wewnętrzna gazu, maszt na flagę w Kaletach
przy ulicy Leśnej na działce o numerze: 2400/90.

Dane techniczne:
Długość budynku – 18,90 m. 
Szerokość budynku – 33,67 m. 
Wysokość budynku – 6,96 m. 
Liczba kondygnacji – 1. 
Kubatura brutto budynku – 3 657,19 m3. 
Powierzchnia użytkowa parteru – 555,44 m2. 

Zakres prac obejmuje w szczególności:
 budowę wykonaną tradycyjnie w konstrukcji murowanej z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm P+W,
 fundamenty wykonane tradycyjnie w technologii murowanej z bloczków betonowych B20,
 docieplenie budynku warstwą styropianu grafitowego o grubości 15,0 cm, 
 bezpośrednie posadowienie obiektu na ławach i stopach żelbetowych monolitycznych wylewanych na budowie, 
 dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 18,7 m w ilości 608,12 m2. 
 zewnętrzną instalację zbiornikową gazu i wewnętrzną wraz z kotłem gazowym o mocy do 30 kW,
 zewnętrzną i wewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną,
 instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
 nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm w ilości 1 296,67 m2,
 ogrodzenie z siatki panelowej 3D w ilości 340,79 m, trawnik siewem na gruncie w ilości 1 646,93 m2.

W dokumentacji technicznej oraz przedmiarach robót mogą występować nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub
określenia sugerujące wyroby konkretnych firm Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający
dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach
technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 8 do SWZ – dokumentacja techniczna do
niniejszego SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262300-4 - Betonowanie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

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: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3049272,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4496296,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4496296,98 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: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): TIGER-BUD S.C. Rafał Lisoń Mariusz Just

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TIGER-BUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5751889382

7.3.3) Ulica: Szpakowa 35

7.3.4) Miejscowość: Lubliniec, Rusinowice

7.3.5) Kod pocztowy: 42-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4496296,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

„Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach” 
w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
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