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Ogloszenie nr 510095084-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.

Centrum Kultury iCzytelnictwa w Serocku: Remont wi~zby oraz dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w
Serocku w ramach realizacji projektu pn. ,,Podniesienie standardu budynku samorzadowe] instytucji kultury - sali

widowiskowej CKiCz"

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowiazkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programo wspólfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu tub programu
Zamówienie wspólfinansowane ze srodków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach dzialania ,.Realizacja
lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez spolecznosé" obejmujacego Priorytet 4 ••Zwiekszenie zatrudnienia i spójnosci
terytorialnej", w ramach celu ,.Propagowanie dobrostanu spolecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i
obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybolówstwa iakwakultury oraz morskiego dziedzictwa
kulturowego" obejmujacej tworzenie, rozwój oraz wyposazanie infrastruktury turystycznej irekreacyjnej, przeznaczonej na
uzytek publiczny, historycznie tub terytorialnie zwiazanej z dzialalnoscia rybacka; Promowanie, zachowanie tub
upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybolówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Zamówienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamówieó Publicznycb:
tak
Numer ogloszenia: 522026-N-2019

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamówieó Publicznych:.nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA I ADRES:
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Krajowy numer identyfikacyjny 36046747200000, ui. ui. Pultuska 35, 05-140
Serock, woj. mazowieckie, panstwo Polska, tel. 22 782 80 70, e-mail adam@kultura.serock.pl, faks 22 782 80 71.
Adres strony intemetowej (uri): www.kultura.serock.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJJ\CEGO:
lnny: samorzadowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadan a zamówieniu przez zamawlajaeege:
Remont wiezby oraz dachu budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w ramach realizacji projektu pn.
,,Podniesienie standardu budynku samorzadowej instytucji kultury- sali widowiskowej CKiCz"

11.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

11.3)Krótki opis przedmiotu zamówienia (wtelkosé, zakres, rodzaj i i/osé dostaw. uslug lub robót budowlanych /ub
okreslenie zapotrzebowania i wymagañ ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreélenìe zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, uslugf lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje: remont drewnianej wiezby oraz wymiana pokrycia dachu wielospadowego nad
budynkiem sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku przy ui. Pultuskiej 35 na dzialce ewidencyjnej
nr 61 Obreb 05 w miescie Serock na podstawie projektu finny Art Industry, ui. Rynek 17 lok. 4, 05-140 Serock. Zakres
prac obejmuje: - roboty rozbiórkowe - pokrycia dachu i wiezba - roboty rozbiórkowe - wypelnienie stropu, rozbiórka muru
pod wieniec zelbetowy i inne, - wykonanie konstrukcji wiezby dachowej, - wymiana pokrycia dachu, ~ wykonanie
instalacja odgromowej, - docieplenie stropu - wykonanie wieñca zelbetowego - wzmocnienie konstrukcji kratownic

11.4) lnformacja o cz~sciach zamówienia:
Zamówienie bylo podzielone na czçsci:.nte
11.5)Glówny Kod CPV: 45000000- 7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45422000-1, 45321000-3. 45312311-0

SEKCJA III: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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Przetarg nieograniczony
111.2) Ogloszenie dotyczy zakoñczenia dynamicznego systemu zakupów

nie
I [1.3) lnformacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.I) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/05/2019
IV.2) Calkowita wartosé zamówienia

Wartosé bez VAT 226016.05
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od malych i srednich przedsiebiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej: O
liczba otrzyrnanych ofert od wykonawców z panstw niebedacych czlonkami Unii Europejskiej: O
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczna: O

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostalo udzielone wykonawcom wspólnie ubiegajacym sie o udzielenie:
•nie

Nazwa wykonawcy: "TOM-BUD" Zakiad Budownictwa Ogólnego Usrugi Transportowe Tomasz Andrzej Wçgtowski
Email wykonawcy: tweglowski@o2.pl
Adres pocztowy: ui. Kosynierów 2 06-1 OO Pultusk
Kod pocztowy: 06-1 OO
M iejscowosc: Pultusk
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest malym/srednim przedsiebiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej:.nie
Wykonawca pochodzi z innego paristwa nie bedacego czlonkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIZSZ¡\ I NAJWYZSZ¡\ CEN.'\fKOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartoéé umowy 226016.05
Oferta z najnizsza cena/kosztem 226016.05
Oferta z najwyzsza cena/kosztem 323170.73
Waluta: PLN

IV.7) lnformacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenìe wykonania czesci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom.nae

Wartosé lub procentowa czesé zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) lnformacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R~KI ALBO ZAPYTANIA O CENF;

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podaé uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego udzielenie zamówieniajest
zgodne z przepisami.
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