
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo - garażowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-256

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 328 50 76

1.5.8.) Numer faksu: 34 328 50 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.olsztyn.bip.jur.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:
Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo - garażowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cd6fb93-e95f-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00181260/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-15 13:19

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000456/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo - garażowy

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: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00124901/02

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: IZP.271.6.2021

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku usługowego o budynek gospodarczo –
garażowy, który będzie służyć jako infrastruktura pomocniczo gospodarcza i uzupełniająca do
obsługi istniejącego budynku Urzędu Gminy Olsztyn. 
Charakterystyczne parametry techniczne budynku:
pow. zabudowy: 156,91 m2
pow. użytkowa 140,48 m2
kubatura budynku 550,00 m3
Wykaz pomieszczeń parter 
pomieszczenie gospodarczo garażowe – 131,44 m2
przedsionek przeciwpożarowy – 9,04 m2
Budowa instalacji elektrycznych: 
- demontaż istn. oprawy ośw. zewn.
- demontaż istn. łączników ośw.,
- demontaż istn. puszek odgromowych,
- budowa rozdzielni TR,
- budowa wewnętrznej linii zasilającej,
- budowa instalacji elektrycznych gniazd wtykowych,
- budowa instalacji oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego
- budowa instalacji uziemienia
- budowa instalacji odgromowej
Budowa instalacji sanitarnych 
- budowa wewnętrznej instalacji wody
- budowa zewnętrznej instalacji wody
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- budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
- montaż przepływowego ogrzewacza wody
- montaż dwóch grzejników elektrycznych
Pozostałe prace
- przeniesienie dwóch jednostek klimatyzacji
- przesuniecie istniejącego garażu blaszanego 
W celu umożliwienia realizacji inwestycji, istniejący kabel teletechniczny, będący w kolizji z
projektowaną rozbudową podlega likwidacji na warunkach operatora tej instalacji Orange Polska
S.A poprzez demontaż sześciootworowej kanalizacji magistralnej – 43 m oraz demontaż studni
kablowych SK6- 3 szt. 
Likwidację infrastruktury teletechnicznej, należy realizować zgodnie z uzgodnionym projektem
budowlanym pod nadzorem branżowym przedstawiciela Orange Polska S.A
2. Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania placu z kostki brukowej przed
garażem, należy wykonać tylko dojścia z kostki brukowej zgodnie z załączonym rysunkiem –
Rysunek 7Z
3. Przedmiot zamówienia prowadzony będzie pod nadzorem archeologicznym. Nadzór
archeologiczny zapewni Zamawiający.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik
nr 1 do SWZ jako zbiór Dokumentacja, oraz Wzór umowy – załącznik nr 11 do SWZ.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie
prowadzonego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów
komunikacyjnych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262522-6 - Roboty murarskie

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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:
0

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 492883,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 705119,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 492883,02 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: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROMEX Budownictwo Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 365001465

7.3.3) Ulica: ul. Główna 12B

7.3.4) Miejscowość: Zrębice Pierwsze

7.3.5) Kod pocztowy: 42-256

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:
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cześć elektryczną : Elektryk Ząbkowscy s.c., z siedzibą w Natolin 34, 42-165 Lipie,
część sanitarna: FIRMA WIELOBRANŻOWA MAX MONTER ANETA ZATOŃ, z siedzibą w
Przymiłowicach, ul. Piastowska 21, 42-256 Olsztyn,

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 492883,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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