
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przyszłego budynku Urzędu Miasta w
Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 46

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Hajnówka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658999

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksego Zina 1

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 6826445

1.5.8.) Numer faksu: 85 6743746

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.baran@hajnowka.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-87c2ed89-2e7a-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przyszłego budynku Urzędu Miasta w
Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 46

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87c2ed89-2e7a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00410223/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26 10:05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027318/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby adaptacji i modernizacji budynku po byłym banku
pod potrzeby Urzędu Miasta w Hajnówce

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
1. "Hajnówka - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020". 2. "Hajnówka OdNowa -
Zielona Transformacja" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00337395/01

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: R.271.10.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 193000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Zadanie nr 1: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przyszłego budynku
Urzędu Miasta w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 46, której efektem będzie zmniejszenie zapotrzebowania na
energię elektryczną, cieplną, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i uzgodnieniami”. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ. Zadanie jest realizowane z udziałem środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Spójności realizowanego w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020.
b) Zadanie nr 2 : „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przyszłego budynku
Urzędu Miasta w Hajnówce zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 46, której efektem będzie zapewnienie dostępności –
wdrożenie niezbędnych zmian architektonicznych na potrzeby dostępności architektonicznej, remont i prace modernizacyjne
budynku urzędu miasta w tym montaż windy zewnętrznej, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i uzgodnieniami”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ. Zadanie jest realizowane z udziałem środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności realizowanego w ramach Projektu pn. „Hajnówka OdNowa-Zielona
Transformacja” finansowanego ze Środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
oraz budżetu państwa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

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: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

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: 3
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6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 177525,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 476010,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 177525,41 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: Mikro przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Architekci i Budownictwo Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5423449431

7.3.3) Ulica: Świętojańska

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-082

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17752541 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
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