
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 19

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-030

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: (0-17) 853-52-78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/przetargi/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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 skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43de9696-a7f1-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00063490/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-25 12:04
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009498/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w
Rzeszowie. Etap II.”

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: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042180/01

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: MOR/ZP-26/1/2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 310000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum
przy ul. 3 Maja 19. Etap II”, zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym podstawę wykonania
zamówienia a także zgodnie z projektami budowlanymi oraz specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pozycje:
1. Remont instalacji kanalizacji deszczowej, dotyczący demontażu istniejącej kanalizacji i
wykonania nowej kanalizacji po istniejącej trasie jako całkowicie szczelnej – pozycje od 1 do 47
w przedmiarze robót.

2. Doraźne zabezpieczenie tynków sklepień i ścian pomieszczenia sali gościnnej z istniejącą
zabytkową polichromią – pozycje od 48 do 55 w przedmiarze robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 
- Przedmiarze robót (załącznik nr 1 do SWZ),
- Projekcie budowlanym remontu instalacji kanalizacji deszczowej (załącznik nr 2 do SWZ),
- Projekcie budowlanym remontu skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy
ul. 3 Maja 19 (załącznik nr 3 do SWZ),
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 4 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

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

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: 381300,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 381300,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 381300,00

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: Mikro przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: J. BUD Jacek Leszczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8191408695

7.3.3) Ulica: Gbiska 40 B

7.3.4) Miejscowość: Strzyżów

7.3.5) Kod pocztowy: 38-100

7.3.6.) Województwo: podkarpackie
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7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 381300,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 77 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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