Ogłoszenie nr 93517 - 2017 z dnia 2017-06-06 r.
Wejherowo: ” Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks
pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem”
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
Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby
subregionalnych i regionalnego rynku pracy
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 69113-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego ul. Grunwaldzka 57
84-230 Rumia tel./fax +48/58 671 13 36, e-mail: zsp2_hipolit@2com.pl
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: Powiat Wejherowski, krajowy numer identyfikacyjny
19167514900000, ul. ul. 3 Maja 4, 84200 Wejherowo, państwo Polska, woj. pomorskie, tel.
585 729 411, faks 585 729 402, e-mail zamowienia@powiat.wejherowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
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):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
” Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni
zawodowych wraz z łącznikiem”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
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:
1. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni
zawodowych wraz z łącznikiem. Rozbudowa planowana jest w Rumi przy ulicy
Grunwaldzkiej 57 na działkach nr 162/22; 162/27; 162/28; 163/3; 163/4. Kategoria obiektu
budowlanego IX. Planowana inwestycja będzie polegać na rozbiórce części nadziemnej
istniejącego, parterowego budynku dawnej szkoły podstawowej i wybudowanie w jej miejscu
nowego budynku z pięcioma pracowniami zawodowymi. Projektowany budynek zostanie
połączony z istniejącym Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych łącznikiem zgodnie z
rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Piwnica zostanie pozostawiona w istniejącej
formie, mieszcząca się tam kotłownia na paliwo ciekłe gazowe, będzie wykorzystywana do
ogrzewania rozbudowanej części szkoły. 2. Na parterze w dobudowanym budynku zostanie
zlokalizowane pięć pracowni zawodowych, pokój nauczycielski, pomieszczenie gospodarcze,
serwerownia, szatnie, pomieszczenie socjalne, sanitariaty wraz z toaletą przystosowaną dla
osób niepełnosprawnych. Dobudowana część zostanie połączona z istniejącą szkołą
łącznikiem o dużej powierzchni przeszklenia. Ściana zewnętrzna-szczytowa (południowowschodnia) z attyką (h=30cm) wraz tylną ścianą łącznika (z attyką h=30cm) oraz boczną
ściana (północno-zachodnia) wiatrołapu istniejącej szkoły stanowi ścianę oddzielenia
pożarowego REI120. W ścianie wiatrołapu przewidziano drzwi pożarowe w klasie EI60.
Okna i drzwi w ścianie szczytowej dobudowanej części szkoły również w klasie EI60. 3. W
projekcie nie przewiduje się nowych przyłączy wod.-kan, gazowego i elektroenergetycznego.
Przyłącza wod.-kan. pozostaje bez zmian. Przyłącze gazowe i elektroenergetyczne z
rozbieranego budynku zostanie odłączone i zdemontowane. Instalacje zostaną zasilone z
istniejących przyłączy znajdujących się w budynku szkoły ponadgimnazjalnej. W budynku
projektuje się nowe instalację wewnętrzne w obrębie parteru. Instalacje wewnętrzne w
piwnicy podlegają częściowej przebudowie zgodnie z zakresem projektów branżowych. 4.
Obsługa komunikacyjna, wjazdy na działki objęte zakresem inwestycji istniejące tj. dwa
wjazdy bezpośrednio z ul. Grunwaldzkiej (dz. nr 124/3) oraz jeden wjazd od strony ul.
Głogowej (dz. nr 162/23). Wjazdy nie podlegają przebudowie, parametry wjazdów nie
zostaną zmienione. W odniesieniu do §95 pkt. 8a ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania terenu dla działek objętych zakresem planowanej inwestycji nie zmienia
się warunków dostępności drogowej od drogi dojazdowej D02. KD-D oraz drogi głównej
01.KD-Gp. Z uwagi na przeznaczenie i kategorię zagrożenia rozbudowywanej części
budynku, planowana inwestycja nie wymaga projektowania drogi pożarowej. W obrębie
budynku przewidziano utwardzone ciągi pieszo jezdne oraz częściowo utwardzone miejsca
postojowe. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, przewidziano
utwardzenie miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych oraz geokraty. Główne
wejście do rozbudowanej części budynku od strony północno-wschodniej. Przy wejściu
zlokalizowano pochylnię umożliwiającą dostęp dla osób niepełnosprawnych. 5. W ramach
inwestycji przewiduje się wymianę ogrodzenia od strony ul. Grunwaldzkiej na ażurowe
ogrodzenie stalowe o wysokości do 2m z podmurówką wysokości do 40cm. oraz bramą
rozsuwaną otwieraną i zamykaną automatycznie pilotem (w zestawie 50 szt. pilotów).

Ogrodzenie usytuowane na działce inwestora, wzdłuż granicy działki sąsiedniej, drogowej. 6.
Zabezpieczenie p. pożarowe zapewnia istniejący hydrant pożarowy zewnętrzny DN80
zlokalizowany na działce Inwestora 163/3 w odległości < 75m od dobudowywanej części
budynku. Na parterze przewidziano umieszczenie dwóch hydrantów wewnętrzny DN25 z
wężem półsztywnym. 7.Projekt przewiduje częściową zmianę ukształtowania terenu tj.
planuje się usunięcie skarpy od strony boiska, teren od strony ul. Grunwaldzkiej zostanie
dostosowany do istniejących rzędnych wysokościowych. Projektowane części utwardzone
zostaną wyłożone kostką brukową na podbudowie dobranej do przewidywanych obciążeń.
Wokół ścian budynku przewiduje się opaskę szer. 50cm. Pozostała części terenu zostanie
obsiana trawą. Nawierzchnię i teren na działce ukształtowano tak, aby spływ wody opadowej
z dachów (za pomocą rynien i rur spustowych) odprowadzany był bezpośrednio na tereny
biologicznie czynne działki, nie powodując pogorszenia warunków użytkowania sąsiednich
posesji. Wody opadowe z terenów utwardzonych zostaną odprowadzone do studni chłonnych.
Wzdłuż wjazdu na działkę zaprojektowano odwodnienie liniowe uniemożliwiające spływ
wody z terenów inwestycji na ul. Grunwaldzką. Ukształtowanie terenu i jego
zagospodarowanie nie tworzy barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 8. Na
terenie objętym zakresem opracowania przewiduje się wiatę śmietnikową, miejsce na rowery
oraz ławki parkowe wzdłuż elewacji frontowej. Pozostałe elementy małej architektury
znajdujące się na działce bez zmian. 9. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem planowana jest w 20172018 r. 10. Zakres rozbudowy obejmuje wiatrołap stanowiący część budynku Szkoły
Ponadgimnazjalnej położonej na 163/3. Konstrukcja wiatrołapu jest murowana, fundamenty
w postaci ław betonowych, ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego izolowane
styropianem gr. 10cm. Dach kryty blachodachówką 11. Planowana inwestycja związana z
rozbudowę zakłada rozebranie kondygnacji parteru budynku położonego na działce 162/27 i
163/4, przy jednoczesnym pozostawieniu piwnicy. Nad istniejącą kondygnacją piwnicy
projektuje się nowy budynek wykorzystujący częściowo istniejące ściany fundamentowe i
stropy nad piwnicą. 12. Nowoprojektowany budynek zostanie wzniesiony w technologii
tradycyjnej, ściany murowane, strop nad parterem żelbetowy monolityczny, konstrukcja
dachu w postaci kratownic drewnianych. Budynek zostanie połączony z istniejącym
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych łącznikiem. Otwór prowadzący do łącznika zostanie
wykuty w obrębie ściany bocznej wiatrołapu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45262300-4, 45262500-6, 45261100-5, 45261000-4, 45223210-1,
45262000-1, 45410000-4, 45421141-4, 45430000-0, 45430000-0, 45442100-8, 45420000-7,
45223210-1, 45223300-9, 45111291-4, 45310000-3, 45314300-4, 45315100-9, 45331000-6,
45331100-7, 45332200-5, 45332300-6, 45333000-0
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
NAZWA: ” Rozbudowa Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu
pracowni zawodowych wraz z łącznikiem”

Postępowanie/część zostało
unieważnione nie
Należy podać podstawę i
przyczynę unieważnienia
postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT2624385.96
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
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:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PRZEDSIĘBIORSTWO "VOLFRAM" Spółka Jawna MOKRZYCKI, PODGÓRSKI
, , UL.SWARZEWSKA 16, 84-103, ŁEBCZ, kraj/woj. pomorskie
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 3227994.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3227994.73
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3702300.00
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.

