
Ogłoszenie nr 500037899-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.

Gmina Zapolice: Utworzenie i wyposażenie w 2017 r. Klubu „Senior+” w Paprotni, Gmina
Zapolice – etap I przystosowanie pomieszczeń

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: 585529-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zapolice, Krajowy numer identyfikacyjny 73093448200000, ul. Plac Strażacki  5, 98-161
  Zapolice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 823-19-82 w. 28, e-mail m.kobiera-
tyka@zapolice.pl, faks 438 231 982.
Adres strony internetowej (url): www.zapolice.biuletyn.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utworzenie i wyposażenie w 2017 r. Klubu „Senior+” w Paprotni, Gmina Zapolice – etap I
przystosowanie pomieszczeń

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKI.271.18.2017.AZK

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 przebudowa części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
położonej na działce nr 203/1 w celu utworzenia Klubu „Senior+” w Paprotni. Przebudowa ma
obejmować powierzchnię 72 m2. Prace dotyczą trzech pomieszczeń. Planowane jest 1
pomieszczenie ogólnodostępne (wyposażone w piec kominkowy) pełniące funkcję sali spotkań,
pomieszczenia kuchennego, łazienek wyposażonych w urządzenia sanitarne porcelanowe (dla
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kobiet i mężczyzn, przy czym jedna musi być dostosowana dla osób niepełnosprawnych) oraz
wydzielonego miejsca pełniącego funkcję szatni dla seniorów. W zakres robót wchodzi również
wykonanie instalacji c.o. wraz z zakupem pieca, grzejników. Wykonanie instalacji c.w.u. z
nowym bojlerem. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Prace przygotowawcze, oraz
rozbiórkowe- skucie posadzek o pow. 72 m² w celu usunięcia barier architektonicznych i
wykonanie izolacji wilgotnościowych i termicznych na podbudowie betonowej; 2) Wykonanie
fundamentów pod ścianki działowe łazienek; 3) Zagęszczenie gruntu i wykonanie wylewek-
chudy beton; 4) Izolacje wilgotnościowe; 5) Izolacje termiczne, styropian gr. 10 cm; 6) Posadzki
zbrojone gr. 8 cm; 7) Wykonanie ścianek działowych; 8) Modernizacja komina; 9) Stolarka
drzwiowa 6 sztuk, poszerzenie 2 otworów; 10) Przebudowa stopni z podjazdem i dojścia do
budynku, 11) Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Klubu -łazienki, kotłownia,
szatnia, sala; 12) Wykonanie instalacji hydraulicznej oraz kanalizacji z przyłączem; 13)
Wykonanie instalacji c.o.; 14) Prace tynkarskie – na nowo wybudowanych elementach; 15)
Przygotowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach Klubu, wyrównanie i wykonanie gładzi; 16)
Instalacje 2 nagrzewnic wodnych ze sterownikami, grzejników; 17) Montaż pieca c.o. oraz
bojlera; 18) Montaż kominka; 19) Prace modernizacyjne w kuchni - ograniczony zakres; 20)
Wymiana stolarki okiennej 2 szt.; 21) Montaż drzwi do kotłowni; 22) Prace glazurnicze –
podłogi na powierzchni 72 m2; 23) Prace glazurnicze w łazienkach i kotłowni; 24) Wentylacja
mechaniczna i zabudowy kanałów wentylacyjnych; 25) Montaż opraw oświetleniowych; 26)
Malowanie pomieszczeń Klubu. W zakresie prac modernizacyjnych po stronie Wykonawcy leży
również zakup i montaż m.in.: 1) stolarki okiennej; 2) stolarki drzwiowej; 3) opraw
oświetleniowych; 4) piec kominkowy o mocy min. 8 kW; 5) pieca c.o. oraz bojlera; 6) instalacje
2 nagrzewnic wodnych ze sterownikami; 7) grzejników; 8) płytek; 9) urządzenia sanitarne
(m.in.: urządzenia sanitarne porcelanowe, baterie umywalkowe, ustępy); 10) oraz pozostałych
materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Budynek ma być przystosowany do potrzeb oraz
możliwości osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA! Dołączone do SIWZ
przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter
wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji
zadania wynikające z dokumentacji projektowej i przedmiarów robót stanowiących załącznik nr
6 do SIWZ. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej zamówienia nazw własnych
wskazujących (bezpośrednio lub pośrednio) na producenta, typ katalogowy, znak towarowy,
patent lub oznaczenie pochodzenia, wszystkie takie nazwy każdorazowo należy traktować jako
przykładowe i czytać je z klauzulą "lub równoważne" (o parametrach technicznych,
jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych nie gorszych niż wynikające z użytych nazw).
Jeżeli w dokumentacji wskazano konkretne typy wyrobów lub urządzeń, należy wskazanie to
traktować wyłącznie jako pomocnicze określenie minimalnego poziomu jakości (standardu).
Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny wyrób spełniający wymogi
techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w
dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie
i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Roboty budowlane stanowiące
przedmiot zamówienia należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z
dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ, obowiązującymi warunkami
technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z
zaleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów prawa.
Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy, zapewnić na terenie budowy ład,
porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów
i sieci, a po zakończeniu robót uporządkować teren. Materiały i surowce i wyposażenie,
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wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom określonym w
dokumentacji projektowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest
okazać certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wykorzystywanych materiałów. 2.
Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp. 1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 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
2016 r. poz. 1666 ze zm.). Wymagania w tym zakresie dotyczą zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w szczególności tzw. pracowników
fizycznych- robotników budowlanych (wymóg ten nie dotyczy m.in. dostawców materiałów
budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca
samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo). Rodzaj
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo
określonych w przedmiarze robót. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony
jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wyżej określone czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania
świadczenia. 3) W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących określone przez
Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, pisemne oświadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności określone przez Zamawiającego w pkt 2) ppkt 1. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane przez Zamawiającego czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ppkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej, w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia
publicznego (zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ). Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie stosownej
kontroli. 3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
zamówienia Podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego
zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w
formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) Podwykonawców. 4. Wymagania stawiane
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Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wszelkie ustalenia
dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem Wykonawcy. 3) Wykonawca jest obowiązany do określenia telefonów
kontaktowych i numerów faks oraz współdziałania z Zamawiającym w celu dokonywania innych
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 4) Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia. 5. Wymagania dot. gwarancji: Zamawiający wymaga aby Wykonawca
udzielił gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy
niż 60 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu
gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp,
jako niezgodna z SIWZ. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu
rękojmi. Okres rękojmi ustala się na okres tożsamy okresowi gwarancji. 6. Dodatkowe
informacje: 1) Zaleca się aby Wykonawca (na własny koszt) dokonał wizji lokalnej w terenie w
celu zdobycia informacji koniecznych do przygotowania oferty. 2) Wykonawca będzie
obowiązany do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi. 3)
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 4) Wykonawca zapewnia materiały i
urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru przez stosowne instytucje. 5)
Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń
obciążają Wykonawcę. 6) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność
za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie
przekazanego placu budowy z tytułu prowadzenia robót. 7) Po zakończeniu robót, ale przed
odbiorem robót przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu
budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem
robót.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262500-6

Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45410000-4, 45421000-4, 45442100-8, 45432130-4

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: 02/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 106940.59
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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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: PPHU PROJNAD SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 73
Kod pocztowy: 98-200
Miejscowość: Sieradz
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 132461.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 132461.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 132461.80
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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