
Ogłoszenie nr 500154480-N-2018 z dnia 04-07-2018 r.  

Urząd Gminy w Przyłęku: Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Grabowie nad Wisłą 

 

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: 562947-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Urząd Gminy w Przyłęku, Krajowy numer identyfikacyjny 53753300000, ul.   , 

26704   Przyłęk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-48 6773016, e-mail 

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

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

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

GBO.271.04.2018  

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:  
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) Rozbiórki i 

demontaże: - demontaż większości ościeżnic i skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wg. 

wykazu stolarki - demontaż wykładzin PCV i z paneli podłogowych - rozbiórki podłóg 

drewnianych, legarów i izolacji - wykucie parapetów wewnętrznych z lastryka - inne 

rozbiórki i demontaże - wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z opłatą za ich 

utylizację 2) Roboty modernizacyjne a) wykonanie nowych ścianek działowych g-k na 

ruszcie stalowym dla pom. logopedy oraz nowych ścianek działowych łazienek wraz ze 

stworzeniem na parterze łazienki dla osób niepełnosprawnych b) wymiana ościeżnic 

stalowych i skrzydeł płytowych drzwiowych na skrzydła drzwiowe płycinowe, trzyzawiasowe 

wraz z ościeżnicą stalową, z uszczelką na obwodzie, wewnętrzne jednodzielne pełne, 

fabrycznie wykończone kompletne w klamki, szyldy i zamek z wkładką – kolor dobrać z 



użytkownikiem c) wykonanie okładziny ściennej płytkami glazurowanymi – okładzina w 

pomieszczeniach łazienek d) wymiana podłóg drewnianych, PCV i z paneli podłogowych na 

posadzki z wykładzin obiektowych e) wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na 

sufitach i ścianach f) malowanie wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową – kolory 

pastelowe uzgodnić z użytkownikiem g) malowanie ścian do wysokości 2,00 m farbami 

ftalowymi matowymi h) montaż parapetów wewnętrznych ze sztucznego marmuru i) montaż 

osłon grzejnikowych w Sali dydaktycznej j) wymiana instalacji wod-kan w łazienkach wraz z 

urządzeniami sanitarnymi k) inne prace towarzyszące oraz przenoszenie mebli, sprzętu, 

ewentualne rozkręcanie i ponowne skręcanie, ustawianie i zabezpieczenie powyższego 3) 

roboty instalacyjne w budynkach – INSTALACJE (instalacja elektryczna, instalacja 

niskoprądowa, instalacja wodno-kanalizacyjna i sanitarna)  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1 

 

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45300000-0  

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: 29/06/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 373500.21  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany SKOCZEK Dariusz Wziątek  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10  

Kod pocztowy: 26-700  

Miejscowość: Zwoleń  

Kraj/woj.: mazowieckie  



 

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 524572.86  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 524572.86  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 524572.86  

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.  

 


