
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane

„Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy” Remont pomieszczeń w skrzydle C- sale C14, C15, C16, C17 z
przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe wraz z przylegającym korytarzem

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361830153

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: pl. Zamkowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@centrumzamek.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://centrumzamek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka budżetowa -publiczna placówka systemu oświaty

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
„Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy” Remont pomieszczeń w skrzydle C- sale C14, C15, C16, C17 z
przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe wraz z przylegającym korytarzem

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d3d65a3-01de-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00251253/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-07-12 14:36

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

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

3.3.) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

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

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje: 
Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: 
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
 wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego
 wykonanie instalacja oświetlenia awaryjnego
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 osprzęt montażowy i rozprowadzenie instalacji
 elementy prefabrykowane - przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielnic tablicowych
 prace rozbiórkowe
 montaż stolarki drewnianej drzwiowej
 wykonanie tynków wewnętrznych- zwykłe kat.III, na ścianach
 wykonanie posadzki cienkowarstwowej
 posadzki z wykładziny PVC
 malowanie farbami wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, farba dyfuzyjna krzemianowa, 2-krotne sufity i ściany,

3.10.) Główny kod CPV: 45262690-4 - Remont starych budynków

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45262300-4 - Betonowanie

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 postępowaniu podstawowym nie wpłynęła żadna oferta

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): Dar
Bud Dariusz Gurgul

5.1.3.) Miejscowość: Krotoszyce

5.1.6.) Kraj: Polska
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