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Urząd Zamówień Publicznych 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 
http://www.portal.uzp.gov.pl  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 
ZAMÓWIENIA 

 
  Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY  

Zamówienia publicznego                                         Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    

Zawarcia umowy ramowej                                      

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych? 

   tak   Numer ogłoszenia w BZP:      402734 - 2013           nie    

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? 

   tak   nie    

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

  I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa:                       Gmina Pysznica 
 

Adres pocztowy:            37-403 Pysznica ul. Wolności 277 

Miejscowość:                  Pysznica Kod pocztowy: 37-403 Województwo: podkarpackie 

Tel.: 15/ 8410004,  15/8410198   Faks: 15/8410017 
 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

   
   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 
   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    
   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):            
   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 
        sąd lub trybunał 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA     

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Rozbudowa i adaptacja budynku po byłej szkole w Pysznicy  

na potrzeby Urzędu Gminy w Pysznicy – etap II 
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II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                     Dostawy                             Usługi   

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia 

1.  W zakresie adaptacji budynku szkoły na Urząd Gminy w Pysznicy - etap II  należy wykonać: 
1)  Branża budowlana: 

 a/ Roboty budowlane wykończeniowe w części nadbudowanej budynku 
     -  Roboty malarskie 

           -  Roboty podłogowe  
       b/  Winda 
       c/  Roboty budowlane adaptacyjne w części istniejącej budynku 
            -  Roboty malarskie i okładzinowe ścian 
            -  Roboty podłogowe i okładzinowe schodów, balustrada schodowa, pochwyty 
       d/  Roboty zewnętrzne 
            -  Roboty rozbiórkowe 
             -  Pochylnia dla niepełnosprawnych i okładziny schodów zewnętrznych, balustrady 

                 2)  Branża sanitarna: 
          -   Roboty montażowe - Instalacja klimatyzacyjna  

                 3)   Branża elektryczna 
         -  Instalacja CCTV 
         -  Instalacja odgromowa 

2.  Lokalizacja robót:  działka nr ewid. 1927/2 w m. Pysznica.                                          
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz 

wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają    Dokumentacja projektowa, 
Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót oraz Przedmiaru robót załączone do niniejszej siwz – 
załącznik nr 9. Roboty budowlane wykonane mają być zgodnie z załączonym Harmonogramem rzeczowo – 
finansowym inwestycji -  załącznik nr 10 do siwz. 

4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).   

      Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności                     
z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych                 
w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.  

5.  Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 14 000 do 5 000 000 euro, czyli jest 
mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

 

II.4)  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

         Słownik główny  

Główny przedmiot 
 

      45453000-7 
 

 

Dodatkowe przedmioty 
 

45324000-4  
45233200-1  
45431000-7  
45431000-5  
45442100-8  
45450000-6  
45111100-9  
45331230-7  
45310000-3  
45311000-0  
45317000-2  
45313100-5  
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1)Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 
2)W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców 
3)W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 
4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę  cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku 
cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia 
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen 
jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia  
 
 

 

ZAŁ ĄCZNIK  I  

 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia  
z wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 

1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzono w trybie …………………………………… na podstawie art. …..   ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

   2. Uzasadnienie wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami. 
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