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Ogłoszenie nr 510105152-N-2020 z dnia 16-06-2020 r.
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów: Przebudowa pomieszczeń
sanitarnych, szatni i korytarza - etap I na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście w
Krakowie, ul. Fr. Nullo 23
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: 532477-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. Szarych Szeregów, Krajowy numer identyfikacyjny
19216900000000, ul. al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków, woj. małopolskie,
państwo Polska, tel. 124 115 866, e-mail sekretariat@ksos.pl, faks 124 106 437.
Adres strony internetowej (url): http://www.ksos.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza - etap I na Międzyszkolnym Basenie
Pływackim Śródmieście w Krakowie, ul. Fr. Nullo 23
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
A.272.3.2020
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: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza - etap
I na Międzyszkolnym Basenie Pływackim Śródmieście w Krakowie, ul. Fr. Nullo 23. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (opis przedmiotu
zamówienia - etap I, przedmiary robót - etap I, dokumentacja projektowa i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót). W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ
nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi. 3. Realizacja prac będzie się
odbywać w ciągu godzin pracy MBP Śródmieście. Za należyte zabezpieczenie terenu robót i
realizację prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 4. Harmonogram realizacji prac zostanie
ustalony z Wykonawcą z wyprzedzeniem 7 dniowym. 5. Wykonawca ponosi pełną
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odpowiedzialność za prowadzone roboty i jakość zastosowanych materiałów jak również
zabezpieczenie terenu robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów. 6.
Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały składowane i
pozostawione na jego terenie przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu.
Zapewnienie bezpiecznego składowania oraz zabezpieczenia materiałów znajduje się po stronie
Wykonawcy i nie może powodować utrudnień i zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania
MBP Śródmieście. 7. Utylizacja odpadu powstałego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
znajduje się po stronie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie otrzymanie dokumentów
potwierdzających utylizację odpadu w podmiotach posiadających stosowne zezwolenia w tym
zakresie. 8. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek zabezpieczenia przez Wykonawcę miejsca
robót przed działaniem niekorzystnych czynników środowiska. 9. Zamawiający zaleca wizję
lokalną Wykonawcy przed złożeniem oferty. 10. Na wykonane roboty budowlane, materiały i
urządzenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji. Na
wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia minimalny okres gwarancji to 36 m-cy a
maksymalny to 72 miesiące. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i
urządzenia (do oceny w kryterium 2) należy wskazać w formularzu oferty, przy czym musi on
zostać podany w miesiącach, a wydłużenie okresu gwarancji musi odnosić się do okresów 12miesięcznych (np. 48 m-cy, 60 m-cy, 72 m-ce). 11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy
stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45421152-4, 45421000-4, 45421146-9, 45432210-9,
45431100-8, 45431200-9, 45432100-5, 45410000-4, 45442100-8, 45330000-9, 45332400-7,
45331200-8, 45310000-3, 45331100-8

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: 21/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 839909.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
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:
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nie
Nazwa wykonawcy: KA-BUD Kazimierz Job
Email wykonawcy: kabud22@wp.pl
Adres pocztowy: Wielkie Drogi 27
Kod pocztowy: 32-051
Miejscowość: Wielkie Drogi
Kraj/woj.: małopolskie
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 1033088.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1033088.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1554365.15
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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