Ogłoszenie nr 500240676-N-2018 z dnia 08-10-2018 r.
Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej: Remont kondygnacji przyziemia w
budynku ASTORIA w Zakopanem.
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: 612202-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej z siedzibą w Warszawie (00-079), przy
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000133460, posiadająca NIP: 525 15 70 944 i REGON 002175703;
Informacje dodatkowe:
Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej wyjaśnia, że zamawiającym w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa Ministerstwo powierzyło
Fundacji przygotowanie i przeprowadzenie niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Ministerstwa.
I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej, Krajowy numer identyfikacyjny
002175703, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 lok -, 00-079 Warszawa, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. (22) 635 04 04, e-mail a.hejman@fundacjadl.com, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.fundacjadl.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Organizacja Pozarządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont kondygnacji przyziemia w budynku ASTORIA w Zakopanem.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/PN/1/2018
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 realizacja remontu kondygnacji przyziemia w budynku
ASTORIA w Zakopanem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w
Projekcie autorstwa mgr inż. Marina Słowika-Sułkowskiego i inż. Jana Jarosza oraz w
Przedmiarze robót, stanowiącymi łącznie załącznik nr 1 do SIWZ. Prace remontowe będą
obejmowały następujące kategorie robót: - remont posadzek, - remont hydroizolacji, - remont
termoizolacji, - remont podbetonki, - remont ścian zewnętrznych i wewnętrznych chroniący
przed podciąganiem kapilarnym, polegający na iniekcji krystalicznej, - roboty remontowe
malarskie, - remont instalacji C.O. - remont instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, remont instalacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w kuchni, - remont instalacji
kanalizacyjnej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45331200-8, 45331100-7, 45332000-3
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: 01/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243622.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łukaszówki 4/7
Kod pocztowy: 34-500

Miejscowość: Zakopane
Kraj/woj.: Polska
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 320134.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 320134.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 320134.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 60%
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca złożył oświadczenie, z którego wynika, że na obecnym etapie nie jest w stanie
wskazać podwykonawcy. Zobowiązał się do wskazania go przed przystąpieniem do robót,
które będzie realizował podwykonawca.
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.

