
Ogłoszenie nr 510416392-N-2021 z dnia 16.02.2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury Tarnów Opolski: Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii
Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej

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
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności
wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „ Inwestycje w
obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną
w dniu 03.08.2020r. Umową Nr 00020-65170-UM0810054/19 , o dofinansowanie operacji pn. „
Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej” oraz
Aneksem nr 1/2020 z dnia 3.08.2020r.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 776072-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Ośrodek Kultury Tarnów Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 53116049700000, ul.
Osiedle Zakładowe  7, 46-050  Tarnów Opolski, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 644 781,
e-mail gok_top@o2.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.gok.tarnowopolski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/1/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dachu i stropu nad parterem budynku Filii Gminnego
Ośrodka Kultury w Miedzianej. W ramach prowadzonych robót należy: Rozebrać dachówkę i
zerwać stare łaty, rozebrać instalację odgromową, rynny i rury spustowe, deski podłogowe stropu
nad parterem oraz rozbiórka desek ślepej podłogi i usunięcie 10 cm warstwy żużla. Niezbędne
będzie oczyszczenie belek i nasączenie belek stropowych preparatem grzybobójczym i
owadobójczym oraz środkiem ogniochronnym. Zlikwidować trzeba ugięcia 6 belek stropowych pod
słupami więźby (podniesienie lewarowe) oraz montaż wzmocnień belek drewnianych wykonanych z
kształtowników stalowych 2x [ 200 Wykonać należy nowe warstwy stropu nad parteremz
ociepleniem z wełny mineralnej gr. 22 cm i stropu nad poddaszem gr. 11 cm, z posadzką z płyty
cementowo-wiórowej 22 mm (odporności ogniowej REI30). Wymagana jest rozbiórka kominów
ponad połacią dachową oraz przemurowanie ich z cegły klinkierowej oraz montaż daszków
osłaniających z blachy stalowej. Wymianie podlegać będą skorodowane elementy konstrukcji
więźby dachowej. Niezbędne będzie: -Przymocowanie desek wyrównujących ugięcie krokwi
-Oczyszczenie konstrukcji drewnianej i nasączenie więźby dachowej preparatem grzybobójczym i
owadobójczym oraz środkiem ogniochronnym -Wykonanie nowego pokrycia dachowego z
dachówki ceramicznej karpiówki czerwonej (krycie podwójne w koronkę), od spodu membrana
wiatrochronna na kontrłatach -Montaż okien wyłazowych kominiarskich 4 szt. oraz ław
kominiarskich 5 szt. -Wykonanie obróbek blacharskich lukarn (2 szt.), gzymsu podrynnowego w
części budynku od strony ulicy, daszków żelbetowych nad wejściami do budynku -Wykonanie
nowej instalacji odgromowej -Wymiana okien w ścianie strychowej w elewacji wschodniej oraz
okien w lukarnach

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV: 45212300-9

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: 16/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 472672.91
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
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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: MUREX Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Tomasz Rosowiecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Klisino 132
Kod pocztowy: 48-100
Miejscowość: Głubczyce
Kraj/woj.: opolskie

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 424464.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 424464.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 637762.28
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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