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Biblioteka Śląska w Katowicach: Wymiana dźwigu osobowego w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach

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: 567703-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Biblioteka Śląska w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27687800700000, ul. pl. Rady Europy  1, 40-021  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
322 083 875, e-mail przetargi@bs.katowice.pl, faks 322 083 720.
Adres strony internetowej (url): https://bs.katowice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana dźwigu osobowego w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DDB.201.11.2020

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 jest wymiana windy osobowej na bazie istniejącego szybu, w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1. Zakres
robót obejmuje: 1. dokonanie inwentaryzacji dźwigu i maszynowni oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia; 2. demontaż
i utylizację istniejącej windy wraz z układem napędowym maszynowni, linami, drzwiami szybowymi i kasetami przywołań; 3. dostawę, montaż i uruchomienie
nowego dźwigu produkcji seryjnej, nie prototypu, rok produkcji minimum 2018 - winda musi spełniać wymogi określone w EN-PN-81.20; 4. obróbki budowlane
konstrukcji nowych drzwi szybowych po ich montażu, uwzględniające uzupełnienia ubytków ścian i tynków, malowanie ścian wokół wnęk drzwi farbą w kolorze
zgodnym z istniejącym; 5. sporządzenie dokumentacji technicznej powykonawczej oraz instrukcji obsługi w języku polskim; 6. uzyskanie decyzji Urzędu Dozoru
Technicznego pozwalającej na eksploatację dźwigu wraz z jego rejestracją i uzyskaniem księgi rewizji; 7. wykonanie pomiarów elektrycznych; 8. przeprowadzenie
szkoleń użytkownika w zakresie obsługi windy; 9. uruchomienie windy do eksploatacji, udział w odbiorach Urzędu Dozoru Technicznego i przekazanie windy
użytkownikowi.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45310000-3, 45313000-4, 45313100-5, 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0

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: 15/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 181088.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
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

Nazwa wykonawcy: WINDA-WARSZAWA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Surowieckiego 12
Kod pocztowy: 02-784
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a7879317-33df-4be4-9f27-c370...
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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 222738.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 222738.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 324857.17
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.
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