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Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Gminnego Ośrodka
Kultury w Stepnicy

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
PROW na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525150-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 97430500000, ul.
Portowa  7, 72-112   Stepnica, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 418 86 28,
e-mail ksiegowosc@gokstepnica.pl, faks 91 418 86 28.
Adres strony internetowej (url): www.gokstepnica.pl link do strony www.bip.stepnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AOŚ.271.4.2018

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:

Planowana inwestycja obejmuje: Przebudowę, rozbudowę, nadbudowę Gminnego Ośrodka
Kultury w Stepnicy Inwestycja obejmuje w parterze budynku wykonanie dwóch słupów na
stopach żelbetowych podtrzymujących rozbudowywane pomieszczenia Gminnego Ośrodka
Kultury. Projektowana jest również przebudowa pomieszczeń sanitarnych oraz wydzielenie
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łazienki oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych połączonej z łazienką damską. Projektuje się
również przesunięcie istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych z uwagi na kolizję z
projektowanym słupem żelbetowym. Na piętrze budynku inwestycja obejmuje nadbudowę
istniejącej części sanitarnej wspartej na słupach żelbetowych i podciągach. Inwestycja obejmuje
montaż drzwi przeciwpożarowych w Sali teatralnej. Szczegółowy zakres robót określa: - projekt
budowlany stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, - projekt budowlany branży elektrycznej i
sanitarnej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, - przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3 do
SIWZ, - decyzja pozwolenia na budowę, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, W/w załączniki
stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu
zamówienia powykonawczą Inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą zasadniczą. Ilekroć w
opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub
określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów,
Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza
możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach,
parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia. Przedmiotowa inwestycja z uwagi na charakter zabudowy nie zmienia istniejących
rozwiązań na potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do obiektu, projektowane są
dodatkowe rozwiązania dostępu osób niepełnosprawnych do sanitariatów.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45211350-7, 45223000-6, 45400000-1, 45261100-5, 45400000-1

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: 11/04/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 287900.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
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
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KDI Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biurokdi@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Krzywoustego 1/2
Kod pocztowy: 70-244
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

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 260733.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 260733.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 325429.02
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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