
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr
39/1, 39/2 i 39/4, obręb Nadolice Małe, gmina Czernica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Czernica

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-003

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czernica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://czernica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr
39/1, 39/2 i 39/4, obręb Nadolice Małe, gmina Czernica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da2e10d5-871f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00062502/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-24 12:16

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00062502/01 z dnia 2021-05-24

2021-05-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003580/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019209/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MTP.271.2.6.2021.EZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1140368,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.:
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr
39/1, 39/2 i 39/4, obręb Nadolice Małe, gmina Czernica.”
2) Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie Decyzji nr 22/2021 z dnia 5 stycznia
2021r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku świetlicy
wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną w
postaci drogi dojazdowej, dojść, miejsc parkingowych, zewnętrznych instalacji: wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej, na dz. nr 39/1, 39/2 i 39/4, obręb Nadolice Małe,
gmina Czernica.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie świetlicy wiejskiej
w Nadolicach Małych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji pozwolenia na użytkowanie lub innego dokumentu umożliwiającego użytkowanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z załączoną dokumentacja projektową:
a) Projekt budowlany, 
b) Uzgodnienia i decyzje, 
c) Projekt wykonawczy,
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1399780,82

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2183000

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1399780,82

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo Handlowa
Stanbud Stanisław Pięta ul. Głowackiego 67

7.3.4) Miejscowość: Brzesko

7.3.5) Kod pocztowy: 32-800

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak
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7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Instalacja sanitarna, elektryczna.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1399780,82

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni
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