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Ogłoszenie nr 500214002-N-2018 z dnia 06-09-2018 r.
Gmina Lądek Zdrój: Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego na cele
związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej
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: 591336-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500173574-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lądek Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89052355600000, ul. ul. Rynek 31, 57540
Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 117 850, e-mail umig@ladek.pl, faks
748 147 418.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/index,idmp,3,r,
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami
kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WR.271.8.2018.206
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. Przedmiot zamówienia obejmuje remont zabytkowej muszli wraz z terenem bezpośrednio
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przyległym do obiektu, tj. schody terenowe - strona zachodnia oraz przebudowę podestu. Prace
obejmują również wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, monitoringu i oświetlenia
scenicznego. 2. Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: a) zagospodarowania terenu
bezpośrednio przyległego – usunięcie jednego drzewa, rozebranie schodów terenowych kamiennych
po stronie zachodniej wraz z uporządkowaniem terenu, przebudowa podestu, naprawa nawierzchni
w miejscu rozebranej części podestu scenicznego; b) wykonania izolacji z powłok bitumicznych w
części kamiennej obiektu – parter od strony zewnętrznej wraz z wykonaniem opaski żwirowej; c)
naprawy i zabezpieczenia ścian kamiennych; d) wymiany tynków oraz deskowania na elewacji
obiektu; e) wymiany pokrycia dachowego; f) wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych;
g) remontu wnętrza pomieszczenia parteru; h) remontu wnętrza sceny; i) przywrócenia
historycznego wyglądu filarom zewnętrznym; j) wymiany oraz montażu dodatkowej stolarki
okiennej; k) wymiany stolarki drzwiowej; l) wykonania nowego podestu; m) wykonania nowej
instalacji elektrycznej; n) wykonanie oświetlenia scenicznego i monitoringu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

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: 30/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 294757.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: 1) WASAMA Roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, instalacje i
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pomiary elektryczne. J. Watras, Z. Sadliński, A. Malinowski Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nadbrzeżna 10
Kod pocztowy: 57-540
Miejscowość: Lądek-Zdrój
Kraj/woj.: dolnośląskie
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 309653.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 309653.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 309653.55
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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