
Ogłoszenie nr 500245672-N-2018 z dnia 12-10-2018 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie: Wykonanie zagospodarowania terenu na
działkach nr 165/1; 165/2; obręb 4, m. Bełchatów

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: 608752-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie, Krajowy numer identyfikacyjny
59065342300000, ul. ul. Piłsudskiego  70, 97400   Bełchatów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel.
446 350 953, e-mail belchatow.piw@wetgiw.gov.pl, faks 446 350 953.
Adres strony internetowej (url): http://www.piwet-belchatow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bełchatowie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zagospodarowania terenu na działkach nr 165/1; 165/2; obręb 4, m. Bełchatów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.01.2018

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:

3.1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu na działkach nr 165/1;
165/2; obręb 4, m. Bełchatów. Zagospodarowanie terenu polegać będzie m.in. na: • wykonaniu
utwardzenia terenu z kostki brukowej (ciągi piesze i jezdne), • wykonaniu utwardzenia posadzki
w istniejącej hali stalowej, • rozbiórce nieczynnego zbiornika betonowego na nieczystości, •
wymianie okien piwnicznych, • zagospodarowaniu terenów zielonych. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale V SIWZ, na który składają się następujące
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dokumenty: • Dokumentacja projektowa • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót •
Przedmiar robót Uwaga: Przedmiar robót został załączony w celach informacyjnych i służy
jedynie do opisu przedmiotu zamówienia. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez
Wykonawcę. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia
obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia (w tym również wykonanie robót
budowlanych nie ujętych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania za względu
na wiedzę techniczną), jak również wszelkich robót i czynności limitujących odbiór końcowy
przedmiotu zamówienia niezależnie od tego, czy były one przewidziane przez Wykonawcę na
dzień złożenia oferty. 3.2) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
wymaga, aby wszystkie czynności składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i
związane z wykonaniem tego przedmiotu zamówienia dla, których jest konieczna obecność
osoby je wykonującej na Terenie budowy opisane w Dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót były wykonywane w oparciu o osoby
zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 108 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie
mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u
Wykonawcy lub Podwykonawcy Robót. Wymaganie nie dotyczy Geodety oraz Kierownika
robót. Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały
w Rozdziale IV SIWZ – Wzór umowy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111000-8

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45450000-6

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: 05/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 227645.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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
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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: PUH "KOSBRUK" Mariusz Brylski
Email wykonawcy: kosbruk@interia.pl
Adres pocztowy: Łobodzice 18a
Kod pocztowy: 97-425
Miejscowość: Zelów
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 286590.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 286590.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 286590.00
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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