Ogłoszenie nr 500279429-N-2018 z dnia 22-11-2018 r.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: Remont konstrukcji stalowych wiat w KM PSP
w Opolu oraz w JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie.
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: 635790-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Krajowy numer identyfikacyjny
53141957000000, ul. ul. Głogowska 24, 45315 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel.
774 002 002, e-mail kmsekret@psp.opole.pl, faks 774 002 031.
Adres strony internetowej (url): www.kmpsp.opole.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.kmpsp.opole.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Administracja zespolona

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont konstrukcji stalowych wiat w KM PSP w Opolu oraz w JRG Nr 3 z siedzibą w
Niemodlinie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MT.2370.10.2018
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 zamówienia jest: Remont konstrukcji stalowych wiat w KM PSP w Opolu oraz w
JRG Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie. Elementy konstrukcji wiat: - Słupy prostokątne duże. - Słupy
kratownicowe pionowe z zastrzałami. - Kratownice poziome. - Dwuteowniki. - Kątowniki. Blacha trapezowa. Zakres prac obejmuje: Zabezpieczenie sąsiadujących budynków przed
zabrudzeniem. Rozstawienie rusztowań lub zapewnienie innego dostępu do elementów
konstrukcji wiat. Przygotowanie podłoża do malowania poprzez odpyleniu, odtłuszczeniu i
usunięciu luźnych płatów rdzy. Można to zrealizować przez mycie wysokociśnieniowe wodą

(ciśnienie 600 bar lub wyższe) i ewentualne młotkowanie, lub inną metodą gwarantującą
osiągnięcie stopnia czystości min. Wa.2. Malowanie jednoskładnikowym, wodorozcieńczalnym
systemem opartym na bazie zdyspergowanych w wodzie kopolimerów akrylowych.
Uporządkowanie miejsca prac po zakończeniu robót. Sposób rozwiązania technicznego:
Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych elementów konstrukcyjnych. Powierzchnie konstrukcji
stalowych (słupów, kratownic, wsporników,pokrycia wiat) muszą być suche, wolne od olejów,
smarów, zabrudzeń i luźnych płatów rdzy oraz luźnych płatów starej powłoki malarskiej.
Czyszczenie należy wykonać do stopnia czystości min. Wa.2 (wg. PN-EN ISO 8501-4 lub normy
równoważnej). Wymagane własności powłoki: - Wysoka odporność na działanie agresywnych
środków chemicznych i promieniowanie UV, - Dobra odporność na uderzenia, - Duża odporność
na ścieranie, - Pełna wodoodporność powłoki przez cały czas jej eksploatacji, - Bardzo wysoka
elastyczność – na poziomie nie mniej niż 200 %, - Doskonałe pokrycie ostrych krawędzi, co
przeciwdziała przyspieszonej korozji w tych miejscach. Malowane elementy stalowe podlegają
zabezpieczeniu powłoką jednoskładnikową, wodorozcieńczalną, opartą na bazie
zdyspergowanych w wodzie kopolimerów akrylowych. Grubość suchej powłoki na poziomie 350
μm, nakładana w 2 warstwach, każda po 175 μm. Kolory warstwy nawierzchniowej zgodnie z
pisemnym zleceniem zamawiającego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami bhp obowiązującymi
na terenie Komendy Miejskiej PSP w Opolu oraz JRG nr 3 z siedzibą w Niemodlinie.
Szczegółowy opis zakresu prac został zawarty w przedmiarze robót stanowiący załącznik do
niniejszej dokumentacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45442121-1

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: 19/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 126959.35
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:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Antykorozyjnych CENTRO-KOR-UE
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Aleja 2A
Kod pocztowy: 09-505
Miejscowość: Nowy Duninów
Kraj/woj.: Polska
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 156160.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 156160.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 316110.00
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.

