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Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 341555  2016 z dnia 20161113 r.

Murowana Goślina: REMONT DACHU I STROPU BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 8 W MUROWANEJ
GOŚLINIE – ETAP I
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 317924
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: MG Sport i Nieruchomości sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30106584800000,
ul. ul. Mściszewska 10, 62095 Murowana Goślina, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 795 565 186, faks ,
email p.kubinski@mgsportinieruchomosci.pl
Adres strony internetowej (URL): http://mgsportinieruchomosci.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO ZE 100% UDZIAŁEM GMINY
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w
sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT DACHU I STROPU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 8
W MUROWANEJ GOŚLINIE – ETAP I
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.2.2016
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:
1. Zakres przedmiotu zamówienia: a) rozbiórka istniejącego pokrycia z dachówki, b) rozebranie obróbek
blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku, c) rozebranie obróbek blacharskich rur
spustowych nie nadających się do użytku, d) rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie
nadających się do użytku, e) uzupełnienie murów ogniowych grubości 1 cegły, f) wieńce monolityczne, g)
uzupełnienie tynkiem cementowowapiennym kat III scian z cegły pow. do 5 m muru ogniowego h)
malowanie tynków gładkich zewn farba silikatowa (cokoły f.silikonowa), i) wymiana łacenia dachu pod
dachówke. j) pokrycie dachów dachówka ceramiczna  ekran zabezpieczenia z folii dachowej, k) pokrycie
dachów dachówka ceramiczna  impregnowana, przybicie kontrłat, l) pokrycie dachów dachówka karpiówka
ceramiczna w łuske, m) zastawy zabezpieczajace na dachu z desek, n) rozbiórka pokrycia z papy 1sza
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warstwa na dachach drewnianych, o) rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych 
3x, p) wymiana deskowania dachu z desek grubości 25 mm na styk. q) wymiana konstrukcji do 25%, r)
wymiana końców krokwi, s) odgrzybianie elementów drewnianych pow. do 2 m˛ szczotkami stalowymi, t)
impregnacja elementów drewnianych, u) pokrycie dachu blacha tytanowocynkowa grub 0,6, v) montaż
prefabrykowanych rynien z blachy tytanowocynkowej półokrągłych ø 150, w) montaż prefabrykowanych
rynien z blachy tytanowocynkowej półokragłych ø 80, x) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy
tytanowocynkowej okrągłych ø 80, y) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo
cynkowej okrągłych ø 120, z) różne obróbki z blachy tytanowocynkowej 0,60 mm szer. do 25 cm, aa) różne
obróbki z blachy tytanowocynkowej 0,60 mm szer. ponad 25 cm, bb) osadzenie okna w połaci dachowej,
cc) przemurowanie kominów i murków ogniowych o objętości w 1 miejscu ponad 0,5 m³. dd) uzupełnienie
tynkiem cementowowapiennym kat III ścian z cegły pow. do 5 m², ee) malowanie tynków wewnętrznych 3x
farba emulsyjna bez gruntowania, ff) rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem, gg) kominy z cegły
klinkierowej ponad dachem, hh) rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm, ii)
nakrywy kominów, jj) ławy kominiarskie, kk) zakup i montaż płotków przeciwśnieżnych, ll) wymiana ślepego
pułapu z desek 25 mm z wymiana łat, mm) odbicie tynków cem.wap. z otrzcinowaniem o pow. ponad 5 m²,
nn) rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych, oo) oczyszczenie belek stropowych drewnianych
szczotkami, pp) odgrzybianie 2xprepar. solowym belek, qq) wymiana belek, rr) wzmocnienie drewnianych
belek stropowych jednostronnie balami 70*180, ss) wzmocnienie drewnianych belek stropowych
dwustronnie, tt) izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej grub.15cm, uu) ślepa podłoga grub. 25 mm z
wypoziomowaniem belek przez nabicie miejscowo nakładek, vv) impregnacja ogniochronna elementów
drewnianych – podłoga, ww) okładziny stropów z płyt gipsowokartonowych gkf na rusztach metalowych
pojedynczych podwieszanych, xx) okładziny stropów z płyt gipsowokartonowych gkf  dodatek za 2ga
warstwę, yy) malowanie płyt gipsowych 2krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem, zz) wywóz i utylizacja
gruzu, aaa) usuniecie drewna. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załączniki do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 450000007
Dodatkowe kody CPV: 452612109, 452610004, 452230007, 452100002

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT186047.05
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa wMurowanej Goślinie, srwmg@neostrada.pl,
Pl.Powstańców Wlkp. 13, 62095, Murowana Goślina, kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 150238.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 150238.97
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 150238.97
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom Tak
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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