Ogłoszenie nr 510021934-N-2020 z dnia 06-02-2020 r.
Gmina Baligród: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku dawnej szkoły oraz zmiana
sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Nr
projektu: RPPK.06.03.00-12-00-18-001/18 Rewitalizacja centrum Baligrodu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623792-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Baligród, Krajowy numer identyfikacyjny 53334000000000, ul. Plac Wolności 13,
38-606 Baligród, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 684 077, e-mail
gmina@baligrod.pl, faks 134 684 077.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku dawnej szkoły oraz zmiana sposobu
użytkowania na dom pomocy społecznej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IX.271.4.2019
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 inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dawnej szkoły
oraz zmiana sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej w Baligrodzie(gmina
Baligród, powiat leski, woj. Podkarpackie); rozbiórka budynku gospodarczego, budowa
zjazdu publicznego z drogi gminnej, parkingu oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Projektowany obiekt ma 3 kondygnacje użytkowe w głównej części budynku oraz
dobudowanej klatce schodowej, natomiast południowe skrzydło 2 kondygnacje. - Budynek
projektuje się na działce nr 646/3, na działce nr 646/1 i 645 projektuje się parking oraz zieleń

urządzoną. Wszystkie w/w działki są własnością Inwestora. - Zjazd z drogi gminnej – działka
nr 644 - Projektuje się zagospodarowanie terenu wokół budynku, wraz z wymaganymi
dojściami i dojazdami oraz zielenią urządzoną. - Projekt lokalizacji i architektury obiektu
poprzedzono analizą widokową i uzgodniono z Inwestorem. - Do zasilania budynku
wykonane będzie nowe przyłącze wody poprowadzone z wodociągu gminnego, przyłącze
kanalizacji sanitarnej do kolektora gminnego oraz przyłącze kanalizacji deszczowej gminnej.
- Ogrzewanie budynku i ciepłą wodę planuje się z sieci indywidualnej. - Energia elektryczna z
istniejącej sieci. - Zamierzenie inwestora jest zgodne z Decyzją o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego Wójta gminy Baligród.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45100000-8, 45400000-1, 45330000-9,
45310000-3
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: 04/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5731481.48
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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:
tak
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm JTB - Alfa reprezentowana przez lidera - JTB Spółka
z o.o.
Email wykonawcy: biuro@jtb.biz.pl
Adres pocztowy: Szymbark 434
Kod pocztowy: 38-311
Miejscowość: Szymbark
Kraj/woj.: małopolskie

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 6190000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6190000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7870000.00
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.

