
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Renowacja okien witrażowych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM KULTURY W RAWICZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410513883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: TARGOWA

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dk@rawicz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dk.rawicz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/471446

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:
Renowacja okien witrażowych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d53e2ca6-ce71-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00155144/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-20 09:37

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00084197/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Renowacją okien witrażowych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu

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 00085039/01

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 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DK-01/213/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 232049,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej
wraz z wykonaniem konserwacji witraży zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie
konserwacji witraży znajdującym się w projekcie budowlanym, realizowane w ramach zadania
budżetowego pn.: „Renowacja okien witrażowych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu”.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr rejestru 898/Wlkp/A.
2. Zakres zamówienia, zgodnie z załączonym kosztorysem obejmuje:
a) wymianę okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno rozwierane – 3 szt. Stolarka
drewniana sosna, kolor zielony od zewnątrz, wewnątrz – kość słoniowa. Szyba podwójna,
zestaw jednokomorowy, klamki stal nierdzewna, szpros pełny, witraż – montaż suchy na
gwoździe;
b) prace konserwatorskie witraży zabytkowych – rekonstrukcja, ręczne oczyszczenie szkieł z
produktów korozji z opłukaniem i wysuszeniem lub odmuchaniem, wzmocnienie;
c) wymiana parapetów wewnętrznych – osadzenie podokienników w ścianach;
d) roboty malarskie – przygotowanie podłoża, położenie gładzi, dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi, wywiezienie zdemontowanej stolarki i gruzu na wysypisko wraz z kosztami
utylizacji;
e) odnowienie detali na elewacji budynku – remont parapetów zewnętrznych z kształtek
klinkierowych od strony północnej: rozebranie wykładziny ściennej z płytek, spadki pod obróbki
blacharskie z zaprawy, licowanie płytkami klinkierowymi strefy podokiennej – kształtki
klinkierowe;
f) remont detali – pasy tynków zewnętrznych oraz malowanie: oczyszczenie i zmycie podłoża,
malowanie ręczne tynków farbami silikatowo-krzemianowymi.
3. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został
za pomocą:
1) projektu budowlanego wraz z załącznikami,
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2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym (UWAGA: Rozliczenie ryczałtowe inwestycji.
Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa załączony przedmiar wraz
z kosztorysem zerowym. Przedmiar robót/kosztorys zerowy ma charakter orientacyjny – stanowi
jedynie dokument pomocniczy w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny
ostatecznego zakresu w oparciu o projekt budowlany i wizję w terenie),
stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wymienione dokumenty są zamieszczone na ww. stronie internetowej prowadzonego
postępowania

4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej
specyfikacji wraz z załącznikami oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

5. Wykonawca przy realizacji zadania, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany
będzie również do:
1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w
ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.),
2) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym oraz obowiązującymi
przepisami,
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
3) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem oraz placu budowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
4) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego wynikających z wydanych
decyzji, uzgodnień itp., niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania,
5) ubezpieczenia terenu objętego zamówieniem z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów
szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia odpowiedzialności za
wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie aktualnej i opłaconej polisy
ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde
jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania),
6) organizacji i zagospodarowania terenu objętego zamówieniem oraz w razie potrzeby
wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
7) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów i badań i odbiorów oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej,
8) zagospodarowania powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2020 r. poz. 797 ze zm.) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej,
9) utrzymania miejsca prowadzenia prac (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy itd),
10) po zakończeniu robót doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, demontaż obiektów
tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót,
11) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, zgodnie
ze złożoną ofertą (od 36 - 60 miesięcy),
12) ustanowienie kierownika budowy, posiadającego odpowiednie i wymagane przepisami
Prawa budowlanego uprawnienia i kwalifikacje. Ustanowiony kierownik budowy zobowiązany
jest do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zamawiającego, odbywających się we
wcześniej uzgodnionych terminach. 

6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej w

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00155144/01 z dnia 2021-08-20

2021-08-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



celu zapoznania się z obiektami a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz
podpisania umowy i wykonania zamówienia. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z
osobą nadzorującą inwestycję – Panią Anetą Głowacz. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45421132-8 - Instalowanie okien

45442100-8 - Roboty malarskie

45453100-8 - Roboty renowacyjne

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: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

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:
1

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99999,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 246549,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 99999,44 PLN

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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAMS SP. Z O.O. SP.
KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961546193

7.3.3) Ulica: Wrocławska 30c

7.3.4) Miejscowość: Bielawa

7.3.5) Kod pocztowy: 55-093

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zgodnie z informacją uzyskaną od Wykonawcy, zamierza on powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy, w zakresie renowacji witraży - podwykonawca: INKO-ART
Pracownia Witraży Marek Szczypiński, ul. Postolińska 23, 51-126 Wrocław.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 99999,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
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