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Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 65849  2017 z dnia 20170413 r.

Wasilków: Wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry Wielkiej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 20142020  RPPD.08.03.00200023/16
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 390162017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej , krajowy numer identyfikacyjny 365437292, ul.
Leśna 7, 16010 Wasilków, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 85 74 36 082 , faks , email
s.rawinis@skansen.bialystok.pl
Adres strony internetowej (URL): www.skansen.bialystok.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
:
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w
sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

(jeżeli dotyczy)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry Wielkiej
Numer referencyjny
:
AD.261.11.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia

(jeżeli dotyczy)

(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:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry Wielkiej na terenie
Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji), 16010 Wasilków, ul. Leśna 7. 2.Zakres zamówienia
obejmuje w szczególności: 1)prace remontowe ogólnobudowlane zewnętrzne, 2)prace remontowe
ogólnobudowlane wewnętrzne,  etap I – remont piwnic  etap II remont parteru i poddasza 3)wykonanie
instalacji sanitarnych, 4)wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sygnalizacji alarmu pożaru
(SAP) 5)wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń,
dokumentów administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie budowy i budowę w technologii
światłowodowej przyłącza remontowanego budynku do istniejącej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury
Ludowej sieci światłowodowej 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dołączona do SIWZ
dokumentacja projektowa. 4.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac
(czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w poszczególnych branżach (za
wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
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rozumieniu ustawy Prawo budowlane) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru
czasu pracy oraz liczby osób zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku
gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy. Wykonawca lub podwykonawca za pośrednictwem wykonawcy w terminie 5 dni
od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz osób i stosowne oświadczenie, że osoby te są zatrudnione na
umowę o pracę. W przypadku zmiany zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca/podwykonawca
ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób. Wykonawca ma
obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudniania przez podwykonawcę i dalszych
podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na
umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
CEIDG lub innych równoważnych rejestrów oraz wykonujących osobiście i/lub samodzielnie powierzone im
czynności w zakresie realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca/podwykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności: 1)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione: adresów zamieszkania, nr PESEL
pracowników itp.). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania; 2)zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (zanonimizowane analogicznie j.w.); 3)poświadczoną
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń (zanonimizowane analogicznie
j.w.). 5.Zamawiający wymagał udzielenia minimum 5letniej gwarancji na wykonane roboty. 6.W przypadku,
gdy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy opisie przedmiotu zamówienia zawarto odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp i posłużono się wskazaniem znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że rozwiązania równoważne zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 7.W przypadku oferowania rozwiązań
równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie
szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 9.Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest
do uporządkowania terenu. 10.Zamawiający poinformował, że przed sporządzeniem oferty wykonawca mógł
dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 452100002
Dodatkowe kody CPV: 713200007

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT1040000.00
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert7
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
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Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego "HYDROS" Sp. J. Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza,
hydros.biuro@wp.pl , ul. Dąbrowskiego 28 , 15950, Białystok, kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1279200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1221774.38
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1598878.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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