
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane

„Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie”

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276386

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Sokoła 13

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-010

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 178669400

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: wimbp@wimbp.rzeszow.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wimbp.rzeszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa instytucja kultury

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

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
„Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie”

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4032cbfc-4559-11ed-8832-4e4740e186ac

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00384365/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-10-10 11:13

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037079/04/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: VIII.261.2.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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3.5.) Wartość zamówienia: 213646,00  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.” w
zakresie wykonania oświetlenia elewacji budynku i oświetlenia zdobień architektonicznych oraz bieżącej konserwacji
powierzchni ścian i sufitów hallu, klatki schodowej i sanitariatów, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, opisem
technicznym, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

3.10.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45212330-8 - Roboty budowlane w zakresie bibliotek

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej

45442100-8 - Roboty malarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
W prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
VIII.261.1.2022

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma
Budowlana J.BUD Jacek Leszczak

5.1.3.) Miejscowość: Gbiska 40b

5.1.5.) Województwo: podkarpackie

5.1.6.) Kraj: Polska
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