
Ogłoszenie nr 500110158-N-2018 z dnia 18-05-2018 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: Przebudowa budynku administracyjnego WORD w
Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 98.

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: 530891-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Krajowy numer identyfikacyjny 27374789400000, ul. ul.
Francuska  78, 40507   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 593 002, e-mail
word@word.katowice.pl, faks 323 593 001.
Adres strony internetowej (url): www.word.katowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa wojewódzka osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa budynku administracyjnego WORD w Bytomiu, przy ulicy Strzelców Bytomskich 98.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZP/PRZEB-BYT/9/2018

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:

W zakres robót dotyczących wyżej wymienionej przebudowy wchodzą: a) roboty rozbiórkowe; b)
roboty żelbetowe; c) klapy oddymiające; d) roboty gipsowe; e) posadzki; f) tynki i okładziny
ścienne; g) roboty malarskie; h) sufity podwieszane; i) roboty ślusarskie; j) drzwi wewnętrzne; k)
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drzwi wejściowe i w wiatrołapach; l) drzwi wewnętrzne drewniane; m) stolarka PCV; n) instalacja
wodna; o) instalacja kanalizacyjna; p) instalacja wentylacji; q) instalacja elektryczna; r) pozostałe. s)
przygotowanie instalacji słaboprądowej tj. przygotowanie tras przebiegu okablowania do
serwerowni przed wykonaniem okładzin ściennych (tynk, płyty kg itp.). Instalacja ta zostanie
wykonana przez pracowników Zamawiającego. t) bieżąca współpraca z wyznaczonymi
pracownikami Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac związanych z instalacją słaboprądową,
sposobem zasilania poszczególnych PEL (zasilanie zwykłe lub gwarantowane) jak również
wyposażeniem poszczególnych PEL. W przypadku gdy konfiguracja PEL będzie różna od zawartej
w projekcie (zapis w projekcie instl. Elektrycznej 1 gniazdo RJ45 należy rozumieć jako jedno
gniazdo zawierające dwa złącza RJ45), koszt dodatkowego wyposażenia (puszki, ramki, gniazda
itp.) ponosi Zamawiający.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45324000-4, 45321000-3, 45330000-9, 45310000-3,
45442100-8, 45331210-1, 45111300-1, 98395000-8

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: 02/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 482280.70
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Defero Sp. z o.o.
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Email wykonawcy: biuro@defero.net.pl
Adres pocztowy: ul. Zajęcza 5/11
Kod pocztowy: 98-200
Miejscowość: Sieradz
Kraj/woj.: łódzkie

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 482280.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 482280.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 567233.54
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.
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