Ogłoszenie nr 510254553-N-2019 z dnia 25-11-2019 r.
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7: Adaptacja pomieszczeń na
potrzeby laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego w ramach projektu „Rynek pracy
otwarty na młodych techników”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rynek pracy otwarty na młodych techników
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616854-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7, Krajowy numer identyfikacyjny
96690000000000, ul. ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska,
tel. 862 162 015, e-mail sekwet@wp.pl, faks 862 162 015.
Adres strony internetowej (url): http://bip-lomza.pl/zswio
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium weterynaryjno-diagnostycznego w ramach
projektu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”
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:
: Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium
weterynaryjno-diagnostycznego w ramach projektu „Rynek pracy otwarty na młodych
techników”: Opis przedmiotu zamówienia: 1.Rozebranie istniejących i wykonanie nowych
ścianek działowych zgodnie z projektem. 2.Wykucie starych ościeżnic i drzwi wewnętrznych
i zewnętrznych. 3.Skucie starej glazury w łazienkach. 4. Demontaż starych urządzeń
sanitarnych. 5. Zerwanie starych podłóg ( pcv, terrakoty) 6. Wykonanie nowych okładzin
ściennych z glazury w łazienkach na pełną wysokość oraz wstawienie paneli szklanych wg
załączonego projektu – stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej SIWZ ( ostateczna
kolorystyka oraz wzory po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły). 7. Wygładzenie i pomalowanie

ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach ( łącznie z klatką schodową) oraz montaż
fototapety na jednej ścianie wg załączonego projektu – stanowiący załącznik Nr 12 do
niniejszej SIWZ( ostateczny wzór i kolorystyka po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły). 8.
Zamontowanie nowych drzwi wewnętrznych i wejściowych (wejściowe do pomieszczeń i
łazienek o prześwicie 90 cm, do kabin sanitarnych o prześwicie 80 cm, wejściowe do
budynku profil ciepły o prześwicie 90 cm) - ( ostateczny wzór i kolorystyka po uzgodnieniu z
Dyrekcją Szkoły). 9. Wymiana stolarki okiennej na nową spełniającą parametry na rok 2021
(Umax – 0,90 (W/m2*K) oraz montaż parapetów wewnętrznych (do uzgodnienia z Dyrekcją
Szkoły). 10. Montaż nowych urządzeń sanitarnych w łazienkach ( umywalki, pisuar, sedesy
wiszące GEBERIT). 11. Montaż zlewów w pomieszczeniu laboratorium. 12. Wymiana
instalacji wodno-kanalizacyjnej . 13. Wymiana grzejników z zaworami termostatycznymi. (
dopasować wielkości grzejników do istniejących). 14. Wymiana instalacji elektrycznej we
wszystkich pomieszczeniach. 15. Wymiana oświetlenia na ledowe (uzgodnienie z Dyrekcją
Szkoły). 16. Montaż przewodów i gniazdek wtykowych zgodnie z wizualizacja w listwach.
17.Wymiana balustrady na klatce schodowej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1
Dodatkowe kody CPV: 45311000-0, 45332400-7, 45430000-0, 45421000-4, 45331100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 133637.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: MAR-TECH Mariusz Chludziński
Email wykonawcy: martechpl@gmail.com
Adres pocztowy: 18-400 Łomża, ul.Wiosenna 39

Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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 163035.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 163035.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 275000.00
Waluta: PLN
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.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena -60pkt. oraz
okres gwarancji - 40pkt.) otrzymała w/w oferta w oparciu o przyjęte kryteria 100pkt. Ponad to
jej treść jest zgodna z SIWZ, zawiera wymagane wszystkie załączniki, w związku z czym nie
podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego.

