
 

 

 

Ogłoszenie nr 108134 - 2017 z dnia 2017-07-14 r.  

Kostrzyn: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż windy do Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie przy ul. Braci Drzewieckich 1 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 

Numer ogłoszenia: 529716-N-09 

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 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: Zakład Komunalny, krajowy numer identyfikacyjny 63202363500000, ul. ul. Poznańska  2, 62025   Kostrzyn, 

państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 618178239, faks 618 970 908, e-mail zakladkomunalny@o2.pl

Adres strony internetowej (URL): www.zkkostrzyn.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Jednostka administracyjna jednostki samorządu terytorialnego 

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:  
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż windy do Ośrodka Zdrowia w Kostrzynie przy ul. Braci Drzewieckich 1  

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.4.1.2017/PN 

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:  
Zaprojektowano szyb windowy z cegły pełnej na zaprawie cementowej, posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej. Na 

poziomie stropów, nad otworami drzwiowymi oraz pod płytą dachu szybu przewidziano usztywnienie murów szybu za pomocą 

wieńców żelbetowych. Wnętrze szybu należy wykończyć tynkiem o grubości ~ 2,0 cm. Poniżej dachu na ścianie północnej szybu 

należy wykonać otwór wentylacyjny. Charakterystyka wymiarowa szybu: - Wymiary zewnętrzne konstrukcji szybu 2,19 x 2,29 m -

Wymiary wewnętrzne konstrukcji szybu 1,69 x 1,79 m - Wymiary wewnętrzne szybu w świetle 1,65 x 1,75 - Wysokość szybu ~ 7,8 

m Dźwig osobowy obsługiwać będzie 2 kondygnacje: parter oraz piętro. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest 

dokumentacji projektowej w STWiOR (w załączeniu do niniejszej SIWZ, ) 3. Do obowiązków Wykonawcy należy: a)Wykonawca 

zabezpieczy plac budowy przed wstępem osób trzecich. b)Wykonawca zapewni w niezbędnej ilości wykwalifikowanego potencjału 

ludzkiego. c)Wykonanie niezbędnych prób, badan pomiarów, zabezpieczeń, włączeń, rozruchów i odbiorów technicznych wraz z 

poniesieniem kosztów ewentualnych opłat. j) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód zaistniałych na terenie 

budowy, w tym z tytułu zdarzeń losowych powstałych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia protokolarnego 

odbioru robót, jak również pełną odpowiedzialność kontraktową z tytułu realizacji umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi i 

gwarancji jakości oraz odpowiedzialność deliktową. k) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie 

warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników i osób zatrudnionych. l) 

Ponoszenie kosztów doprowadzenia wody, energii elektrycznej, itp. do placu budowy oraz pokrywania wszystkich kosztów i opłat 

koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. ł) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

Polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. m) Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy. n) 

Skompletowanie wszystkich dokumentów (protokołów, certyfikatów, atestów itp.) i przekazanie ich Zamawiającemu w dniu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. o) Dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry 

techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. p) 

Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i 

 



zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, urządzeń prowizorycznych, które nie są potrzebne lub pozbywanie, a w przypadku 

odpadów niebezpiecznych  dostarczyć Zamawiającemu zaświadczenie lub fakturę z wysypiska śmieci wraz z kartą przekazania 

odpadu. Usunięcie po zakończeniu robót poza teren budowy wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania. r) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej . 

Dokumentację fotograficzną należy prowadzić w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Dokumentację fotograficzna należy załączyć 

do dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej. s)Przygotowanie dokumentacji do złożenie UDT. t) 

Zgłoszenie windy przez Wykonawcę do zarejestrowania w Urzędzie Dozoru Technicznego w Poznaniu celem zarejestrowania i 

uzyskanie pozytywnej decyzji. u)Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę sporządzając ofertę na przepisy regulujące 

wymagania dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 

26 Lutego 2014 r. została implementowana przez: Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów 

bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U. z 2016 r. poz. 811) oraz Ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Dz.U. z 2016 r. 

poz. 542. 

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

I.5) Główny Kod CPV: 45313100-5 

Dodatkowe kody CPV:  

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: 12/07/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT163500.00 

Waluta zł. 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert1 w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
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 ,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.  

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 201105,00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 201105,00 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 201105,00 

Waluta: zł. 

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.  

 

 


