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Ogłoszenie nr 500182863-N-2018 z dnia 02-08-2018 r.

Przedszkole Samorządowe: Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym
w Radymnie – etap I

  
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: 583168-N-2018

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedszkole Samorządowe, Krajowy numer identyfikacyjny 180642285, ul. Kazimierza
Wielkiego   4, 37-550   Radymno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 281 359, e-mail
psradymno@op.pl, faks -. 
Adres strony internetowej (url): www.przedszkoleradymno,edupage.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedszkole Samorządowe

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym w Radymnie – etap I

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
PS.I.271.1.2018

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: 

W etapie-I modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej w Przedszkolu Samorządowym w
Radymnie ul. Kazimierza Wielkiego 4 należy wykonać następujący zakres robót: -wykonanie
nowych wewnętrznych linii zasilających -wykonanie wyłącznika głównego WG typu DPX 250
100A spełniający rolę wyłącznika P.poż. -wykonanie rozdzielnic TG,T1,T2,T3,TK,RP. -
wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w przebudowywanej kuchni i zaplecza
kuchennego. -wykonanie instalacji P.poż w zakresie przebudowy kuchni. -malowanie ścian po
robotach instalacyjnych w zakresie etapu 1. Roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie
czynnym – podczas przerwy wakacyjnej. Zamawiający nie przewiduje opróżniania pomieszczeń
w trakcie realizacji robót. Wykonawca winien uwzględnić zabezpieczenie pomieszczeń przed
skutkami prac. Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty
ITB. Wszystkie roboty wykonane winny być zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
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NAZWA: Modernizacja instalacji elektrycznej w
Przedszkolu Samorządowym w Radymnie – etap I.

odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz z instrukcją montażu wydaną przez producenta
materiałów. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają:
1. projekt budowlany i wykonawczy – modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu
Samorządowym w Radymnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 – załącznik nr 7 do SIWZ. 2.
przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ. 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ Projekt
budowlano wykonawczy opracowaniem swoim obejmuje większy zakres niż przedmiot
niniejszego zamówienia.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3

 
Dodatkowe kody CPV: 45311000-0, 45315100-9, 45315700-5, 45314300-4, 45311100-1,
45311200-2

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: 30/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 59319.20 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
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: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Budowlane „ENERGO-BUD”
Bogdan Świder 
Email wykonawcy: bogdan-swider@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Józefa Piłsudskiego 35 37-555 Sośnica 
Kod pocztowy: 37-555 
Miejscowość: Sośnica 
Kraj/woj.: podkarpackie 
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Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 50884.79 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 50884.79 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 100427.91 
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. 


