
Ogłoszenie nr 108011 - 2017 z dnia 2017-07-14 r.  

Przyłęk: Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na 

rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 517753-N-2017 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: nie  

 

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: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przyłęku, krajowy numer identyfikacyjny 

53753300000, ul.   , 26704   Przyłęk, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 0-48 6773016, 

faks 0-48 6773001, e-mail rut.leszek@przylek.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.bip.przylek.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

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:  
Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w 

Grabowie nad Wisłą 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  



GBO.271.12.2017 

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:  
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. Modernizacja i rozbudowa oraz 

wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą. 1.2. 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty w 

zakresie burzenia – ROBOTY ROZBIÓRKOWE (schody zewnętrzne, daszku, konstrukcji 

ścian, podłogi) 2) roboty ziemne – WYKOPY ( wykopy fundamentowe, wykopy wewnątrz 

budynku) 3) roboty budowlane w zakresie budynków – KONSTRUKCJA (roboty betonowe, 

roboty murarskie) 4) roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalizacyjne - KONSTRUKCJA DACHU (rozbiórka pokryć dachowych z 

blachy, wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, ocieplenie stropodachu wełną 

mineralną, pokrycia dachowego z membrany, krycie dachu blachą płaską) 5) roboty 

izolacyjne – DOCIEPLENIE ELEWACJI (oczyszczenie powierzchni ścian murowanych, 

mechanicznie wraz z odgrzybianiem, układanie desek elewacyjnych wraz z dociepleniem 

wełną mineralną) 6) wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej – OBRÓBKI BLACHARSKIE I ELEMNTY 

STALOWE (rozebranie: rur dachowych, rynien spustowych, montaż: rur spustowych i rynien 

dachowych, obróbki blacharskie) 7) roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie – STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 8) roboty budowlane w zakresie 

obiektów budowlanych –ELEMENTY WYKOŃCZEŃ (podłoga parter i piętro, sufit parter i 

piętro, ściany parter i piętro) 9) roboty budowlane w zakresie budynków – POCHYLNIA, 

SCHODY ZEWNĘTRZNE 10) roboty instalacyjne w budynkach – INSTALACJE (instalacja 

elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja niskoprądowa, instalacja wodno-kanalizacyjna i 

sanitarna, instalacja c.o., kanalizacja sanitarna zewnętrzna, 11) roboty w zakresie 

zagospodarowania terenu – CIĄGI PIESZE I UTWARDZENIE TERENU (wykonanie 

chodników oraz podjazdu i miejsc parkingowych) 12) wywóz i utylizacja materiałów z 

rozbiórek. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób 

określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę „INSTAL-TECH MARCIN 

MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków”; części składowe dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione 

w załączniku nr 1,2,3 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 

sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 1.4. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych 1.5. Zamawiający nie 

przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o 

których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8 

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45400000-1, 45210000-2,  

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: 12/07/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT464296.44 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert3 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 

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:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Zakład Remontowo-Budowlany SKOCZEK inż. Dariusz Andrzej Wziątek,  ,  ul. 

Mickiewicza 10,  26-700,  Zwoleń,  kraj/woj. mazowieckie 

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 438000,00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 438000,00 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 541700,00 

Waluta: PLN 

 

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.  

 

 


