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Ogłoszenie nr 510150777-N-2019 z dnia 22-07-2019 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie: Remont lokalu
mieszkalnego nr 6 oraz części budynku gospodarczego położonych w m. Kumielsk 16, gm. Biała
Piska
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544075-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, Krajowy numer
identyfikacyjny 36784953800106, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, woj. warmińskomazurskie, państwo Polska, tel. (89) 524-88-04, e-mail
zamowienia.publiczne.olsztyn@kowr.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://bip.kowr.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa osoba prawna / Agencja wykonawcza

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont lokalu mieszkalnego nr 6 oraz części budynku gospodarczego położonych w m.
Kumielsk 16, gm. Biała Piska
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OLS.WOP.260.15.2019.BM
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. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w lokalu mieszkalnym nr 6 w
budynku wielorodzinnym w miejscowości Kumielsk 16 oraz prace remontowe części budynku
gospodarczego – gm. Biała Piska, województwo warmińsko-mazurskie. 2. W zakresie remontu
przewidziane jest wykonanie: robót instalacyjnych elektrycznych, robót instalacyjnych
sanitarnych (instalacja c.o., biały montaż), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej
oraz drzwi wejściowych do lokalu, roboty malarskie - gruntowanie, szpachle, malowanie,
wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie elewacji metodą lekką mokrą, podbicie fundamentów,
izolacja pionowa i pozioma, remont budynku gospodarczego, wywóz gruzu. 3. Szczegółowy opis
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przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i przedmiarze robót, które stanowią załącznik Nr 7
do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 6 do SIWZ. 4.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, SIWZ
wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie
zamówienia publicznego, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką
budowlaną. 5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień: CPV: 45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków. 6. Realizacja
zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. W przypadku wskazania w dokumentacji
projektowej i SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat
technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby
zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający
rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku
do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie
charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy)
lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub
lepszych parametrach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane
przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach
przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy czy urządzenia spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z
ofertą dokumentów potwierdzających równoważność zaoferowanych materiałów, elementów,
systemów czy urządzeń z przedmiotem zamówienia. 10. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.
917 z późn. zm.). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio
związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy
więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców
materiałów budowlanych. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej
oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww.
wymagań zostały opisane w § 16 istotnych postanowień unowy, które stanowią załącznik Nr 6
do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 112216.23
Waluta zł
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
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: ART-BAR Artur Baranowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kormorana 20
Kod pocztowy: 14-100
Miejscowość: Ostróda
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 121193.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 121193.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 121193.53
Waluta: zł
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.
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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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