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Ogłoszenie  nr 510177356-N-2019  z dnia  26-08-2019  r.

Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w Zbąszyniu:  Budowa  windy  przy  budynku  internatu

w Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-  Wychowawczym  w Zbąszyniu  - II  postępowanie

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  bylo  przedmiotem  ogłoszenia  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych:

tak

Numer  ogłoszenia:  571370-N-2019

Ogłoszenie  o zmianie  ogłoszenia  zostało  zamieszczone  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych:

SEKCJ  A I: ZAMAWIAJ  ĄCY

I. l)  NAZWA  I ADRES:

Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w Zbąszyniu,  Krajowy  numer  identyfikacyjny

97029916600000,  ul.  ul. Zbąskich  7, 64-360  Zbąszyń,  woj.  wielkopolskie,  państwo  Polska,  tel.

68 384 61 75, e-mail Robert.winl@wp.pl,  faks 68 384 61 75.
Adres  strony  internetowej  (url):  www.soswz.pl

I.2)  RODZAJ  ZAMAWIAJ  ĄCEGO:

Jednostki  organizacyjne  administracji  samorządowej

SEKCJ  A II:  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

II.l)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego:

Budowa  windy  przy  budynlcu  internatu  w Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-  Wychowawczym  w

Zbąszyniu  - II  postępowanie

Numer referencyinyQeżeli dotyczy):
SOSW.221.2.2019

II.2)  Rodzaj  zamówienia:

Roboty  budowlane

II.3)  Krótki  opis  przedmiotu  zamówienia  (wźelkość,  zakres,  rodzajiilość  dostaw,  usług  lub  robót

budowlanych  lub  określerńe  zapotrzebowaniaiwymagań  ) a w przypadku  partnerstwa

innowacyjnego  - określenie  zapotrzebowania  na innowacyjny  produkt,  usługę  lub  roboty

budowlane:

Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  windy  przy  budynku  internatu  Specjalnego  Ośrodka

Szkolno  - Wychowawczego  w Zbąszyniu  ul. Zbąskich  7. Zakres  robót  obejmuje  m.in.:  - roboty

związane  z urządzeniem  zaplecza  iplacu  budowy,-roboty  ziemne  -  wykop  pod  budynek  (szyb

windowy),  - roboty  budowlano  - montażowe:  * wykonarńe  ścian  fundamentowych,

konstrukcyjnych  i działowych  poszczególnych  kondygnacji,  podciągów,  nadproży,  * montaż  i

demontaż  szalunków  ław  fundamentowych,  podciągów,  nadproży  okiennych  i drzwiowych

żelbetowych  monolitycznych,  wieńców  i słupków,  * montaż  i demontaż  szalunków  do

wykonania  stropów,  * wykonanie  stropów,  * montaż  konstrukcji  więźby  dachowej,  impregnacja
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ognioochroru'ia  i owadobójcza  elementów  drewnianych,  * wykonanie  pokrycia  dachowego,

obróbki  blacharskie  (parapety,  rynny,  mry  spustowe),  izolacje  przeciwwilgociowe,

przeciwwodne  i cieplne,  * montaż  i demontaż  typowych  rusztowań  (rusztowanie  nietypowe

powinny  być  wykonane  według  projektu),  * roboty  wykończeniowe:  tynkarskie,  stolarskie,  *

wykonanie  instalacji  sanitarnych  (wod-kan,co.),  * wykonanie  instalacji  elektrycznych,  * montaź

windy.  Szczegółowy  opis  przedmiohi  zamówienia  zawiera  zał. nr  7 dokumentacja  projektowa

(projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy,  specyfikacja  techniczna  wykonania  i odbioru  robót,

przedmiary  ). Standardy  jakościowe  zostały  opisane  w specyfikacji  technicznej  wykonaniai

odbioru  robót  Użyte  w dokumentacji  znaki  towarowe,  patenty,  nazwy  własne  lub  pochodzenie

należy  rozumieć  i traktować  jako  wzorzec  jakościowy,  propozycje  Zamawiającego.  Określenie

przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazanie  nazwy  producenta,  typu  urządzerńa,  sprzętu  lub

materiałów  ma  na celu  doprecyzowarńe  przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  dopuszcza

możliwość  zastosowania  rozwiązań  równoważnych,  pod  warunkiem,  że zaproponowane

rozwiązarńa  równoważne  (urządzenia,  sprzęt  lub  mateńały)  będą  posiadały  wszystkie  parametry

nie gorsze  niż  te, które  są określone  w dokumentacji  projektowej.  Zgodnie  z art. 30 ust. 5 ustawy

Wykonawca,  który  powołuje  się  na rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez

Zamawiającego,  jest  obowiązany  wykazać,  że oferowane  przez  niego  roboty  budowlane/wyroby

spełniają  wymagania  określone  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  wymaga  by  przedmiot

zamówienia  był  objęty  minimum  36 miesięcznym  okresem  gwarancji.  Zamawiający  wymaga  by

przedmiot  zamówienia  był  objęty  minimum  36 miesięcznym  okresem  rękojmi.  W  przypadku

wydłużenia  okresu  gwarancji  jednoczesnemu  wydłużerńu  ulega  okres  rękojmi.  1) Wykonawca

zobowiązany  jest  do wykonania  robót  budowlanych  zgodnie  z sztuką  budowlaną,

obowiązującyrni  przepisami  inormami  oraz  przy  zachowaniu  przepisów  BHP,  przy

maksymalnym  ograniczeniu  uciążliwości  prowadzenia  robót  prowadzonych  u zamawiającego.

Wykonawca  gwarantuje  także  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  pod  kierownictwem  osób

posiadających  wymagane  przygotowanie  zawodowe  do pełnienia  samodzielnych  funkcji

technicznych  w budownictwie.  2) Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  użył  do realizacji

zamówierńa  wyłącznie  wyroby  pełnowartościowe,  posiadające  wymagane  stosownymi

przepisami  aktualne  świadectwa  jakości,  świadectwa  dopuszczenia,  atesty,  certyfikaty  na znak

bezpieczeństwa,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z Polską  Normą  oraz  zaoferował

gwarancję  producenta  na zamontowane  urządzenia  oraz  elementy  wyposażenia  3) Zamawiający

zaleca,  by  Wykonawca  dokonał  wizji  lokalnej  na obiekcie.  Zamawiający  umożliwi  dokonarńe

przedmiotowej  czynności  po telefonicznym  uzgodrńeniu  terminu  przeprowadzenia  wizji  tel. 68

38 46175.  4) Wykonawca  zabezpiecza  teren  budowy  mając  w szczególności  na względzie

mienie  Zamawiającego  i własne,  w szczególności  wykonawca  zobowiązany  jest  na własny  koszt

zabezpieczyć  urządzenia,  sprzęt  imateriały.  5) Wykonawca  w trakcie  wykonywania  robót  ponosi

odpowiedzialność  za bezpieczeństwo  swoich  pracowników  oraz  innych  osób  znajdujących  się  w

obrębie  przekazanego  placu  budowy  z tytułu  prowadzonych  robót.  6) Przed  przystąpieniem  do

końcowego  odbioru  robót  Wykonawca  przedstawia  Zamawiającemu  protokoły  z wykonania  prób

ibadań  jakie  były  niezbędne  do prawidłowej  realizacji  zamówienia(  jeśli  dotyczy),  certyfikaty

lub atesty  na zastosowane  mateńały,  dokumentację  dotyczącą  wykonanych  robót  budowlanych.

7) Na  czas realizacji  zamówienia  Wykonawca  musi  posiadać  ubezpieczenie  od

odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności.  Przed  podpisaniem  umowy

Zamawiający  może  żądać  polisy,  bądź  innego  dokumentu  potwierdzającego  ubezpieczenie.  8)

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za szkody  powstałe  na terenie  wykonywanych  prac

i/lub  w związku  z tymi  pracami,  w tym  m.in.  za uszkodzenie/zrńszczenie  drzwi,  ścian,  instalacji.

W  przypadku  powstania  jakichkolwiek  uszkodzeń  z winy  Wykonawcy,  jest  on zobowiązany  do

poinformowania  Zamawiającego  i naprawienia  szkody  na własny  koszt  i na własną

odpowiedzialność  przed  teiminem  odbioru  końcowego.  9) Wykonawca  w realizacji  przedmiotu

umowy  uwzględni  również  specyfikę  obiektu,  prowadzone  roboty  muszą  być  prowadzone  w

sposób  nie  utrudniający  prawidłowego  funkcjonowania  Zamawiającego  inie  mogą  powodować

wstrzymania  działalności.  Zamawiający  wymaga,  aby  prace  uciążliwe  wykonywane  były  po

uprzednim  uzgodnieniu  (terminu  i godzin  ich  wykonywania)  z Zamawiającym.  10)  Zamawiający
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dopuszcza  wykonywanie  robót  w soboty  iniedziele  po wcześniejszym  uzgodnieniu.  3.7.

Zamawiający  stosownie  do art. 29 ust. 3a ustawy,  wymaga  zatrudnienia  przez  wykonawcę  lub

podwykonawcę  na podstawie  umowy  o pracę  osób  wykonujących  następujące  czynności  w

zakresie  realizacji  zamówienia,  których  wykonanie  polega  na wykonywarńu  pracy  w sposób

określony  w art. 22 Fg l * ustawy  z dnia  26 czerwca  l974  r. -  Kodeks  pracy.  *art.  22 FS) 1 ustawy  z

dnia  26 czerwca  1976  r. -Kodeks  pracy:  Przez  nawiązanie  stosunku  pracy  pracownik

zobowiązuje  się  do wykonywania  pracy  określonego  rodzaju  na rzecz  pracodawcy  ipod  jego

kierownictwem  oraz  w miejscu  i czasie  wyznaczonym  przez  pracodawcę,  a pracodawca  -do

zatrudniania  pracownika  za wynagrodzeiem.  3.7.1.  Sposób  i okres  wymaganego  zatnidrńenia

osób  realizujących  czynności  w zakresie  realizacji  zamówienia.  Na  podstawie  art. 29 ust. 3a.

zamawialący  wymaga zatrudnienia przez wykonawcę,  podwykonawcę  lub dalszego
podwykonawcę  osób  wykonujących  wszelkie  czynności  wchodzące  w tzw.  koszty  bezpośrednie

na podstawie  umowy  o pracę.  Wymóg  ten  dotyczy  osób,  które  wykonują  czynności  bezpośrednio

związane  w wykonywarńem  robót,  czyli  tzw.  pracowników  fizycznych.  Wymóg  nie  dotyczy

m.in.  następujących  osób:  kierujących  budową,  wykonujących  obsługę  geodezyjną,  dostawców

materiałów  budowlanych.  Wykonawca  lub  podwykonawca  zatrudni  wyżej  wymienione  osoby  na

okres  realizacji  zamówienia.  W  przypadku  rozwiązaia  stosunku  pracy  przed  zakończeniem  tego

okresu,  zobowiązuje  się  do niezwłocznego  zatrudnienia  na to miejsce  innej  osoby.  3.7.2.  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  a) czynności  robotnika  opisane  w przedmiarze  robót  3.7.3.

Uprawnienia  zamawiającego  w zakresie  kontroli  spełniania  przez  wykonawcę  wymagań,  o

których  mowa  w art. 29 ust. 3a, oraz  sankcji  z tytułu  niespełnienia  tych  wymagań:  3.7.3.1.

Sposób  dokumentowania  zatrudnienia  ww.  osób.  a) wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana

jako  najkorzystniejsza,  w terminie  do 5 dni  roboczych  licząc  od dnia  zawarcia  umowy  dostarczy

Zamawiającemu  oświadczerńe,  że przy  realizacji  robót  będzie  zatrudniał  osoby,  o których  mowa

w pkt.  3.7.1.,  na podstawie  umowy  o pracę  (dotyczy  również  podwykonawców  i dalszych

podwykonawców)  oraz  wykaz  (listę)  tych  osób  (pracowników).  Bez  przedstawienia  listy

pracowników  osoby,  które  muszą  być  zatrudnione  na umowę  o pracę,  nie  będą  mogły

wykonywać  pracy  z winy  wykonawcy.  Po zakończeniu  robót  wykonawca  przedłoży

zamawiającemu  oświadczenie,  że podczas  realizacji  robót  zatrudniał  osoby,  o których  mowa  w

pkt.  3.7.1.,  na podstawie  umowy  o pracę.  b) Wykonawca  na każde  pisemne  żądanie

Zamawiającego  w terminie  do 5 dni  roboczych  przedkładał  będzie  Zamawiającemu  aktualne

pisemne  oświadczenie  że osoby  przedstawione  w wykazie  pracowników  są  zatrudnione  przez

Wykonawcę  na podstawie  umowy  o pracę,  raport  stanu  i sposobu  zatrudnienia  ww.  osób,

przedkładał  dowody  odprowadzania  składek  ZUS,  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia  lub

kopię  dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do ubezpieczeń,

zanonimizowaną  w sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników.  3.7.3.2.

Sankcje  z tytułu  niespełrńenia  wymagań  w zakresie  zatrudnienia.  a) w przypadku  nie

przedstawienia  w terminie  informacji,  o której  mowa  w pkt.  3.7.3.1.  (ę 4 ust. 2 i3  umowy)  lub

podanie  nieprawdziwych  danych  lub braku  aktualizacji  listy  pracowników  w przypadlcu

wystąpienia  zmian  osobowych,  wykonawca  będzie  każdorazowo  płacił  zamawiającemu  karę  w

wysokości  w wysokości  1000  zł. b) jeżeli  na budowie  będzie  przebywać  osoba  niezatrudniona

na umowę  o pracę,  co zostarńe  ustalone  przez  zamawiającego  oraz  przez  inne  osoby  i organy

upoważnione  na podstawie  odrębnych  przepisów  (np.  Inspekcja  Pracy),  wykonawca

zobowiązany  jest  do usunięcia  tej osoby  z placu  budowy.  Wykonawca  zapłaci  zamawiającemu

tytułem  kary  umownej  1000  zł za każdy  taki  przypadek.  Fakt  przebywania  takiej  osoby  na

budowie  musi  zostać  potwierdzony  pisemną  notatką.  Notatka  nie  musi  być  podpisana  przez

wykonawcę  lub  jego  przedstawicieli.  c) w przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co do

przestrzegania  prawa  pracy  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę,  zamawiający  może  zwrócić

się  o przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową  Inspekcję  Pracy.

II.4)  Informacja  o częściach  zamówienia:

Zamówienie  było  podzielone  na części:
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II.5)  Główny  Kod  CPV:  45214230-1

Dodatkowe  kody  CPV:  45311200-2

SEKCJ  A III:  PROCEDURA

III.l)  TRYB  UDZIELENIA  ZAMOWIENIA

Przetarg  nieograniczony

III.2)  Ogłoszenie  dotyczy  zakończenia  dynamicznego  systemu  zakupów

nie

III.3)  Informacje  dodatkowe:

SEKCJA  IV:  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

IV.I)  DATA  UDZIELENIA  ZAMOWIENIA:  21/08/2019

IV.2)  Całkowita  wartość  zamówienia

Wartość  bez  VAT  160451.50

Waluta  PLN

IV.3)  INFORMACJE  0  0FERTACH

Liczba  otrzymanych  ofert:  2

w tym:

liczba  otrzymanych  ofert  od małych  i średnich  przedsiębiorstw:  2

liczba  otrzymanych  ofert  od wykonawców  z innych  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej:

o

liczba  otrzymanych  ofert  od wykonawców  z państw  niebędących  członkami  Unii  Europejskiej:
o

liczba  ofert  otrzymanych  drogą  elektrorńczną:  0

IV.4)  LICZBA  ODRZUCONYCH  OFERT:  0

IV.5)  NAZWAI  ADRES  WYKONAWCY,  KTÓREMU  UDZIELONO  ZAMÓWIENIA
Zamówienie  zostało  udzielone  wykonawcom  wspólnie  ubiegającym  się  o udzielenie:

Nazwa  wykonawcy:  Zakład  Usług  Remontowo  - Budowlanych  Grzeg,orz  Lehnhardt

Email  wykonawcy:

Adres  pocztowy:  Tuchorza  102C

Kod  pocztowy:  64-232

Miejscowość:  Tuchorza

Kraj/woj.:  wielkopolskie

Wykonawca  jest  małym/średrńm  przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca  pochodzi  z iru'iego  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej:

nie

Wykonawca  pochodzi  z innego  państwa  rńe będącego  członkiem  Unii  Europejskiej:

nie

IV.6)  INFORMACJA  O CENIE  WYBRANEJ  OFERTY/  WARTOŚCI  ZAWARTEJ

UMOWY  ORAZ  0  0FERTACH  Z NAJNIZSZĄ  I NAJWYŻSZĄ  CENĄ/KOSZTEM

Cena  wybranej  oferty/wartość  umowy  194999.28

Oferta  z najniższą  ceną/kosztem  194999.28

Oferta  z najwyższą  ceną/kosztem  239000.00

Waluta:  PLN
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IV.7)  Informacje  na temat  podwykonawstwa

Wykonawca  przewiduje  powierzenie  wykonania  części  zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

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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