
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont dachów na osiedlu przy ul. Ptasiej w Gdańsku – powtórzone 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220270440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sobótki 9

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-247

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gisgdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gisgdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka gminna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dachów na osiedlu przy ul. Ptasiej w Gdańsku – powtórzone 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a9a5aa5-30e4-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00266063/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-11 08:02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003292/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont dachu wraz z instalacją odgromową na osiedlu przy ul. Ptasiej w Gdańsku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 6/A/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Osiedle przy ul. Ptasiej składa się z czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
czterokondygnacyjnych o płaskich dachach z poszyciem papowym. Trzy budynki „większe / trzy
klatkowe” oraz jeden budynek „mniejszy / dwuklatkowy”. Długość obróbki blacharskiej attyk
budynków większych czyli (41,43,45), a co za tym idzie długość tych fragmentów dachu, które
należy naprawić, wynosi 87+64mb (151mb). Natomiast dla budynku 39 - długość obróbki
blacharskiej 65 + 65mb (130mb). Wielkości powyższe należy traktować jako przybliżone / zdjęte
z projektu dachu wybudowanych budynków. Przed przystąpieniem do wyceny oraz wykonania
prac naprawczych na dachach należy wykonać wizję lokalną celem doprecyzowania i oceny
faktycznego zakresu i charakteru prac naprawczych. Zakres prac dotyczy naprawy pionowych
izolacji poszycia papowego attyk na dachach, gdyż głównie w tych miejscach zaobserwowano
odklejające się fragmenty izolacji przeciwwodnej z papy „murków ogniowych / attyk”. Na
załączonej dokumentacji remontowej tj. rzutach dachów oraz detalach pokazano rozwiązania
detali uszczelnienia attyk i kominów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 320760 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 320760 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 320760 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELEMENT sp. z o.o. Oddział w
Przodkowie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892023779

7.3.3) Ulica: ul. Lęborska 3B

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-386

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 320760 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
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