
Ogłoszenie nr 510403737-N-2021 z dnia 18.01.2021 r.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników: Roboty budowlane polegające na
„Przebudowie istniejących lokali użytkowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z

usługami przy ul. Armii Krajowej 16 w Hajnówce”

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: 594677-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540220350-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Krajowy numer identyfikacyjny
01034702600000, ul. Stanisława Moniuszki  1a, 00-014  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 022 629-70-96, e-mail przetargi@fsusr.gov.pl , faks 022 629-97-24.
Adres strony internetowej (url): www.fsusr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Osoba prawna typu korporacyjnego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane polegające na „Przebudowie istniejących lokali użytkowych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ul. Armii Krajowej 16 w Hajnówce”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FS.ZPN.251.8.2020

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 są Roboty budowlane polegające na „Przebudowie istniejących lokali
użytkowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ul. Armii Krajowej 16 w
Hajnówce”. 1. Nieruchomość jest własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w
dokumentacji technicznej, w skład której wchodzą: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar
robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wymiany drzwi
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(dalej STWiORB). Powyższa dokumentacja stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zakres prac,
projekt budowlany i pozwolenie na roboty budowlane został zatwierdzony prawomocną Decyzją
nr 168/20 z dnia 11.08.2020 r. Starosty Hajnowskiego, Wydziału Budownictwa i Ochrony
Środowiska w Hajnówce. UWAGA: Roboty budowalne prowadzone będą w czynnym obiekcie i
winny być uzgodnione z użytkownikiem. 4. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar
stanowi materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest SIWZ, dokumentacja
techniczna, oraz STWiORB. 5. Roboty budowlane oraz wszystkie prace związane z
wykonywanymi robotami winny być realizowane zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do
przepisów obowiązującego prawa, obowiązujących norm, warunków technicznych, zasad
wiedzy technicznej, przepisów bhp, ppoż., zawartych w ww. opracowaniach Zamawiającego. 6.
Użyte materiały i urządzenia winny spełniać wymagania określone w opracowaniach
Zamawiającego, posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zapewniać pełną
sprawność techniczną, użytkową i eksploatacyjną. 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ jak i w IPU wraz z załącznikami
stanowiącym Rozdział III SIWZ. 8. Wszystkie roboty będą wykonywane, wyłącznie po
uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45262321-7, 45421131-8, 45421131-1, 45430000-0,
45450000-6, 45410000-4, 45431000-7, 45442100-8

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: 22/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 332143.62
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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
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Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łowcza 4
Kod pocztowy: 17-200
Miejscowość: Hajnówka
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 430294.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 430294.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 480316.93
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: 19%

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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