Ogłoszenie nr 510069374-N-2020 z dnia 22-04-2020 r.
Gmina Miasto Złotów: „Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Staszica”
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: 528081-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540060401-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Złotów, Krajowy numer identyfikacyjny 52544100000000, ul. al. Piasta 1, 77-400
Złotów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 263 21 49 wew. 31, e-mail urzad@zlotow.pl,
faks 67 265 00 25.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zlotow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Staszica”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.6.2020
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. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest remont kaplicy przycmentarnej, przy kościele
Św. Rocha na ul. Staszica w Złotowie ulokowanej na dz. nr 270/4 i 270/3. Kaplica cmentarna
ewangelicka przy ul. Staszica w Złotowie decyzją z dnia 04 grudnia 2017 roku wpisana jest do
rejestru zabytków pod numerem 1036/Wlkp/A. 2. Istniejący stan zainwestowania działki z
omówieniem przewidywanych zmian. Jest to teren cmentarza i parku go otaczającego. Na terenie
objętym inwestycją znajduje się kaplica przycmentarna, obszar wygrodzony płotem z bramą od
strony ul. Staszica. Działka o małym zróżnicowaniu terenu ok. 115,71m n.p.m. - 115,66m n.p.m.
Kaplica cmentarna znajduje się w południowo - zachodniej części miasta na terenie cmentarza
ewangelickiego rozciągającego się wzdłuż północno - wschodniego brzegu Jeziora Miejskiego.
Kaplica usytuowana jest w jego północno - wschodniej części, do której prowadzi metalowa brama
od strony ulicy Staszica. Brama oflankowana dwoma ceglanymi słupami nakrytymi daszkami
namiotowymi zwieńczonymi krzyżami 3. Charakterystyka inwestycji. 4. Opis przedmiotu
zamówienia: Zakres inwestycji (opracowania projektowego) obejmuje kompleksowy remont
kaplicy: 4.1. Roboty budowlane zewnętrzne: a) Wymiana dachu - nawa główna, b) Wymiana dachu

- nawy boczne, c) Wymiana dachu – nad apsydą (prezbiterium), e) Wymiana drzwi, f) Remont
okien, g) Roboty malarskie zewnętrzne, h) Roboty towarzyszące, i) Opaska wokół budynku, j)
Wyposażenie. 4.2. Roboty budowlane wewnętrzne: a) Roboty konserwatorskie polichromii
ściennych i sufitowych, b) Remont / renowacja posadzek 4.3. Roboty elektryczne: a) Wewnętrzna
lina zasilająca (przyłącze elektryczne), b) Instalacja ogrzewania, c) Instalacja oświetlenia, gniazd
230V, siły, d) Instalacja odgromowa, e) Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN. 4.4. Roboty terenowe: a) Roboty rozbiórkowe, b) Nawierzchnie z płyt granitowych
promieniowanych, c) Nawierzchnie z kostki granitowej Uwaga: Ze względu na ograniczoność
środków finansowych w bieżącym roku zostaną wykonane roboty związane z zewnętrznymi
elementami obiektu: A. tj. roboty budowlane zewnętrzne wg 4.3.1: od pkt: „a” do pkt: „h” (z
pominięciem pkt: „i”). B. roboty elektryczne podziemne: wykonanie przyłącza (wewnętrznej linii
zasilającej) wg: 4.3.3. „a” oraz odgromowa wg: 4.3.3 „d”. C. roboty terenowe wg 4.3.4. Tegoroczny
zakres realizacji został podzielony na dwa ETAPY: ETAP – I (etap objęty zakresem obecnego
zamówienia) obejmuje wykonanie następujących zakresów: 1. Roboty budowlane zewnętrzne (w
tym): a) Wymiana dachu - nawa główna b) Wymiana dachu - nawy boczne c) Wymiana dachu – nad
apsydą (prezbiterium) d) Wymiana drzwi e) Remont okien f) Roboty malarskie zewnętrzne g)
Roboty towarzyszące h) Opaska wokół budynku 2. Roboty elektryczne (w tym): a) Wewnętrzna
lina zasilająca (przyłącze elektryczne) b) Instalacja odgromowa. ETAP – II (etap ze względów
poprawności technologicznej, zostanie wykonany po zakończeniu robót Etapu -I na podstawie
umowy zawartej w trybie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) będzie
obejmował wykonanie następujących zakresów: 1. Roboty terenowe: a) Roboty rozbiórkowe, b)
Nawierzchnie z płyt granitowych promieniowanych, c) Nawierzchnie z kostki granitowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262690-4
Dodatkowe kody CPV: 45261000-4, 45000000-7, 45451000-4, 45443000-4, 45440000-3,
45311200-2, 45312310-3
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
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: Spółdzielnia Rzemieślnicza "KRAJNA"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Cechowa 11
Kod pocztowy: 77-400

Miejscowość: Złotów
Kraj/woj.: wielkopolskie
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 305257.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 305257.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 305257.99
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.

