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Ogłoszenie nr 36653 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.

Zwiększ
Ustaw
Zmniejsz

Wejherowo: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie Dotyczy: Rozszerzenia zakresu
dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9
Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 –
PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna. na zadanie pn.: Instalacja
fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w obiektach
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9, Wejherowo
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Dotyczy: Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury
wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata
2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna. Projekt
dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 Umowa Nr
567/2014/Wn11/OA-xn-04/D w sprawie Projektu 260/2014, zawarta w dniu 10.09.2014 r.
przez Ministra Środowiska, pełniącego funkcję Operatora Programu dla Programu PL04
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, zwanym dalej „
Operatorem Programu” , w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a na podstawie porozumienia
z dnia 04.02.2014 r. zwanym dalej „ Narodowym Funduszem”.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 16773 - 2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 19764 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
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I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie im.
Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł", krajowy numer identyfikacyjny 19879800000, ul. ul.
Strzelecka 9, 84200 Wejherowo, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 058 6724161,
6722509, faks 058 6724161, 6722509, e-mail zsp2@zsp2.net
Adres strony internetowej (URL): www.zsp2.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania
zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie
zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I
jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z
zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.
Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie Dotyczy: Rozszerzenia zakresu
dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9
Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 –
PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna. na zadanie pn.: Instalacja
fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w obiektach
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9, Wejherowo
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
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:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na budynku głównym (budynek 1) i sali
gimnastycznej z zapleczem (budynek 2) należącym do ZSP Nr 2 w Wejherowie,
zlokalizowanym na działce 235/7, Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na
istn. dachach obydwu budynków. Obydwa budynki posiadają oddzielne przyłącza
elektroenergetyczne kablowe o mocach umownych 38kW (bud. 1) oraz 40kW (bud. 2)
Dach budynku nr 1: stromy, wielospadowy, o kącie nachylenia 56°, kryty dachówką
typu „mnich”. Dach budynku nr 2: płaski, żelbetowy, kryty papą. Instalacja
odgromowa na obydwu budynkach jest w dobrym stanie technicznym. Dla zasilania
urządzeń fotowoltaicznych wybrano istniejące tablice TA na zapleczu auli w budynku
1 oraz RW w wentylatorni budynku nr 2. Obydwie tablice nadają się do rozbudowy.
Proj. moc znamionowa urządzeń fotowoltaicznych wynosi 33,6kW. Modernizacja
oświetlenia polegać będzie na wymianie istniejących opraw żarowych i
świetlówkowych na energooszczędne oprawy LED w obydwu budynkach i otoczeniu.
Łączna liczba wymienianych opraw: 894 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
II.5) Główny Kod CPV: 45311000-0
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Dodatkowe kody CPV: 31518200-2, 31524000-5, 31527200-8, 09331200-0,
09332000-5, 45315600-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT588699.18
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert7
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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
Energia Polska S.A. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa,
m.krolik@energiapolska.pl, Adres do korespondencji: ul. Conrada 37 ,
31-357, Kraków, kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii
Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI
ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 668468,46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 668468,46
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> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 800905,89
Waluta: PN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić,
dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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