
NAZWA: Modernizacja oświetlenia na Hali Widowiskowo-Sportowej

Ogłoszenie nr 510055794-N-2020 z dnia 30-03-2020 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

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:
nie

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 68424000000000, ul. ul. Bydgoska  76, 64-920  Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67
2132783, 2142831, e-mail sekretariat@mosir.pila.pl, faks 672 132 776.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.pila.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/PN/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:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia na hali widowiskowo-sportowej w Pile przy ul. Żeromskiego 90. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca winien wykonać wszystkie niezbędne
roboty budowlane oraz montażowe zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem robót. 3 Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i do wykonania wyceny
ofert. 4. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać obowiązującym normom i posiadać wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
atesty. 5. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz dołożyć najwyższej staranności w celu prawidłowego sporządzania oferty, a
zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny adekwatnej do realizacji przedmiotu zamówienia, która obejmować musi wykonanie całości robót wynikających z dokumentacji
technicznej i przedmiaru robót, jak również uwzględniać wszystkie pozostałe koszty bez których nie można wykonać zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej wszelkich niezbędnych prac i robót przygotowawczych, rozbiórkowych oraz
zabezpieczeniowych (jeśli taka konieczność wystąpi). 7.Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót.Wizja lokalna winna być dokonana
na koszt własny Wykonawcy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 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: 23/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 196747.96
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
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: RENOVIS
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ligocka 103
Kod pocztowy: 40-568
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: wielkopolskie

file:///C:/Users/dorota.dawidziuk/Documents/MOSIR/07e48418-0c02...

1 z 2 30.03.2020, 10:33



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 158796.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 158796.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 295608.11
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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