Ogłoszenie nr 510246131-N-2019 z dnia 15-11-2019 r.
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli: wykonanie robót budowlanych polegających na
dostosowaniu istniejącej ogólnodostępnej toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz
wydzielenie toalety dla mężczyzn w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja
pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z
projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM" w ramach zadania
budżetowego nr 3 w budynku MCDN ODN w Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30
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: 609502-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Krajowy numer identyfikacyjny
12138578500000, ul. ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.
12 623-76-56, 623 76 46, e-mail biuro@mcdn.edu.pl, faks 12 623 77 41.
Adres strony internetowej (url): www.mcdn.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu istniejącej ogólnodostępnej toalety
do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz wydzielenie toalety dla mężczyzn w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów
dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna
działanie 2.1 RPO WM" w ramach zadania budżetowego nr 3 w budynku MCDN ODN w
Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.17.2019
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:
Przedmiot umowy obejmuje przebudowę istniejącej ogólnodostępnej toalety do potrzeb osób
niepełnosprawnych, oraz wydzielenie toalety dla mężczyzn zlokalizowanej na parterze w

budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 30., na podstawie pozwolenia na budowę tj. Decyzji
Prezydenta Miasta Tarnowa nr 358/2019 z dnia 16.07.2019r., w oparciu o przedłożony projekt
budowlany. Zakres prac w ramach w/w zamówienia: a) roboty rozbiórkowe, demontażowe, b)
wykonanie nowego otworu i powiększenie istniejącego otworu w ścianie konstrukcyjnej, c)
wykonanie ścianek działowych, d) wykonanie posadzek z płytek gresowych, e) wykonanie
okładziny ściennej z płytek ceramicznych, f) uzupełnienie tynków i malowanie g) osadzenie
skrzydeł drzwiowych, h) montaż sanitariów, i) montaż grzejnika, j) roboty instalacyjne
elektryczne, wodno – kanalizacyjne, wentylacyjne Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – Dokumentacji projektowej, na którą składają się: 1
Projekt budowlany 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3 Przedmiar robót
Załączone Przedmiary robót przeznaczone są do wykorzystania przez Wykonawców jedynie
pomocniczo. Przedmiary robót mają charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między
Przedmiarem robót, a Projektem wykonawczym lub Specyfikacją Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem wykonawczym, Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45262520-2, 45421000-4, 45324000-4, 45430000-0, 45442100-8,
45310000-3, 45330000-9

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: 13/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 55990.93
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: Paweł Bigos Zakład Remontowo Budowlany GOTEL
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rzuchowa 378

Kod pocztowy: 33-114
Miejscowość: Rzuchowa
Kraj/woj.: małopolskie
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 68868.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68868.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68868.84
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.

