Ogłoszenie nr 500139305-N-2018 z dnia 19-06-2018 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku: Kompleksowa
modernizacja boiska wielofunkcyjnego i remont sali gimnastycznej w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548498-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku, Krajowy numer
identyfikacyjny 695723, ul. ul. Kościuszki 29, 19400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie,
państwo Polska, tel. 875 234 183, e-mail pestka23@wp.pl, faks 875 234 183.
Adres strony internetowej (url): www.lo.olecko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego i remont sali gimnastycznej w I
Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku
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:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy I
Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku oraz remont sali
gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku. 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonawstwa
zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
stanowiących załączniki do SIWZ. 4. Pełen zakres robót budowlanych, które wykonawca
zobowiązany będzie wykonać podany jest, w załączonym do SIWZ przedmiarze robót. Zakres
robót obejmuje m.in.: przebudowę boiska, odwodnienie, położenie nowych nawierzchni,
wykonanie bieżni, wykonanie ogrodzenia, urządzenie siłowni terenowej oraz remont sali
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gimnastycznej. 5. Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy wykonywać z
należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z dokumentacją techniczną,
przedmiarem robót, STWIOR, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa,
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
robót. 6. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia
powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w
STWIOR. 7. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne nie mają na
celu naruszenie art. 7 oraz art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. 8.
Wszystkie wskazania należy rozumieć jako określenie minimalnych wymagań parametrów
technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie a art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń
równoważnych. 9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem
spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego, przy
czym równoważność oferowanych materiałów i urządzeń w stosunku do wskazanych w
dokumentach przetargowych zobowiązany jest wykazać wykonawca. Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie równoważności od zamawiającego. 10. Wykonawca
musi uwzględnić dodatkowo w ofercie koszty związane z: 1) Urządzeniem zaplecza budowy
wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy. 2) Pełnieniem obsługi
geodezyjnej w trakcie realizacji poszczególnych robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8
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
CZĘŚĆ NR: 02
NAZWA: Remont Sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana
Kochanowskiego w Olecku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 182703.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
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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: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DREW – GAM”
Mariusz Sienkiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wiejska 6
Kod pocztowy: 11-400
Miejscowość: Kętrzyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
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 223851.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 223851.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 233700.00
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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