
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przywitowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKRWILNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rypińska 7

1.5.2.) Miejscowość: Skrwilno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-510

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 542700012

1.5.8.) Numer faksu: 542700214

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skrwilno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.skrwilno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/skrwilno

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:
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przywitowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c4dd151-ba50-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00176808/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25 14:04

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025210/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przywitowie.

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:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00119268/01

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: RI.271.7.2022

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Przywitowie realizowana pod adresem Przywitowo 22,
gm. Skrwilno, działki nr ewid. 212 i 213, obręb ewidencyjny Przywitowo, gmina Skrwilno, powiat rypiński, woj. kujawsko-
pomorskie.
2. Zakres robót remontowych obejmuje:
1) Roboty posadzkowe - wykonanie izolacji termicznej, wylewek oraz wyklejenie gresów.
W pomieszczeniach należy wykleić gres o wymiarach minimum 30x30 cm i grubości minimum 7 mm – 8 mm, klasa
antypoślizgowości minimum R10, klasa nasiąkliwości minimum Eb≤0,5%. W miejscu występowania płytek lastrykowych
należy uwzględnić wylewkę wyrównującą stanowiącą warstwę podkładową pod płytki gresowe. Podłoga drewniana
przeznaczona jest do demontażu wraz ze sceną również o konstrukcji drewnianej. Projektuje się warstwy posadzki ze
styropianu posadzkowego grubości 2 x 5 cm EPS 100 o współczynniku przewodzenia ciepła max. λ=0,038 W/m2*K. Beton
podkładowy klasy C8/10. Jeśli po zerwaniu wierzchniej warstwy beton podkładowy będzie na odpowiedniej wysokości i w
stanie pozwalającym dalsze użytkowanie warstwy podkładowej to nie zachodzi konieczność wykonywania nowej warstwy
podkładowej z betonu C8/10. Szlichtę cementową projektuje się jako zacieraną mechanicznie dylatowaną o polu max.
6,0x6,0 [m] z dodatkami włókien polipropylenowych. Cokół posadzek wykonać z listew wykończeniowych PCV montowanych
na kołki szybkiego montażu w kolorze drewnopodobnym.
2) Roboty tynkarskie i glazurnicze - wyrównanie tynków, wykonanie szpachli, malowanie, wyklejenie glazury.
Należy wyburzyć istniejące ścianki działowe przy pomieszczeniu kuchni, a następnie wykonać nowe ścianki działowe w
pomieszczeniach sanitarnych, na ścianach surowych przewidziano tynk kat. III cementowo-wapienny lub gipsowy, na
istniejących ścianach należy usunąć farbę olejną i emulsyjną ze ścian, a następnie wykonać reperację tynków cementowo-
wapiennych kat. III, wykonać szpachlowane dwukrotnie na całej wysokości ścian oraz na sufitach, w pomieszczeniach
mokrych – glazura o wymiarach minimum 20x25 cm i grubości minimum 6 mm na wysokości ścian co najmniej do 2,2 m.
Malowanie tynków farbami emulsyjnymi wewnętrznego stosowania w dwóch kolorach jasnych do ustalenia na placu
budowy. Parapety wewnętrzne – z konglomeratu gr. 20 [mm] lub komorowego PCV gr. 20 mm. W pomieszczeniu sali
głównej istniejący sufit podwieszany przeznaczono do rozbiórki i przewidziano montaż nowego sufitu podwieszanego z płyt
g-k oraz z profili stalowych. 
3) Roboty związane z wymianą stolarki – zakres robót obejmuje częściową wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej
wewnętrznej.
Do wymiany przewidziano 3 okna od strony zachodniej oraz drzwi wewnętrzne. Zakres robót taki jak określono w
przedmiarze. Należy stosować okna, o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła U(max)=0,9 [W/(m2xK)].
Kolorystyka okien w gestii inwestora. Drzwi wewnętrzne drewnopodobne z płyty otworowanej.
4) Roboty termomodernizacyjne – wykonanie docieplenia budynku metodą lekką – mokrą wraz z wykonaniem podbitki
dachowej.
Na ścianach zewnętrznych należy wykonać termomodernizację budynku wraz z odkopaniem i dociepleniem ścian
fundamentów. Ściany budynku należy docieplić styropianem grubości minimum 12 cm EPS 70 o współczynniku λ= 0,031
W/mK mocowany na zakład. Tynki zewnętrzne: tynk cienkowarstwowy silikonowy, mineralny lub akrylowy malowany
farbami silikatowymi lub tynk silikatowy barwiony w kolorach jasnych. Faktura tynku: baranek o frakcji 1,5 mm – 2,5 mm.
Cokoły zewnętrzne wykonane z tynku żywicznego. Podbitki pod okapami – z desek boazeryjnych zabezpieczonych
grzybobójczo i przymocowanych do konstrukcji dachu lub paneli stalowych lub PCV w kolorze wybranym przez inwestora.
Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, parapety wewnętrzne z PCV.
Dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń i materiałów zamiennych o parametrach technicznych zgodnych z
urządzeniami i materiałami określonymi przedmiarach.

Zakres robót należy rozpatrywać łącznie z przedmiarem inwestorskim oraz wizją lokalną bezpośrednio w obiekcie
remontowanym w Przywitowie. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

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: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

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: 235924,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 344400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 235924,00 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

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU Jacek Różański Kompleksowe Wykończenia Wnętrz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5691192676

7.3.3) Ulica: Polskie drogi 6/60

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-775

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 235924,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
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