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Ogłoszenie nr 500088333-N-2018 z dnia 23-04-2018 r. 

 

  

Gmina Pysznica: Adaptacja budynku po byłej szkole w Brandwicy na przedszkole gminne  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego 

  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu  

Zamówienie pn. Przedszkole „Pod Wesołym Słonkiem” (RPPK.09.01.00-18-0066/17) 

współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 

IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji 

przedszkolnej.  

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 529573-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Pysznica, Krajowy numer identyfikacyjny 83040911700000, ul. ul. Wolności 322 pok. 

nr 24  , 37403   Pysznica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 410 004, e-mail 

zamowienia@pysznica.pl, faks 158 410 017.  

Adres strony internetowej (url): http://www.pysznica.bip.gmina.pl  

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Adaptacja budynku po byłej szkole w Brandwicy na przedszkole gminne  

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

RI.I.271.3.2018  

 

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 

http://www.pysznica.bip.gmina.pl/
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partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
1/ Na przedmiot zamówienia składają się następujące zakresy rzeczowe określone 

szczegółowo w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót: a) Roboty budowlane z 

wyposażeniem: - roboty rozbiórkowe - płyta stropowa - nadproża stalowe - zamurowania 

otworów w ścianach - podłoża pod posadzki - ścianki działowe - okna i drzwi - roboty 

wykończeniowe - docieplenie ścian zewnętrznych - docieplenie stropu - wyposażenie - 

schody zewnętrzne - daszek nad schodami - ścianki oporowe - podjazd dla osób 

niepełnosprawnych - konstrukcja stalowa zadaszeń - ślusarka - opaska wokół budynku - 

chodnik - przebudowa ogrodzenia - zjazd z miejscami postojowymi b) Roboty elektryczne i 

instalacyjne: - rozdział i pomiar energii elektrycznej - instalacja oświetleniowa - instalacja 

gniazd wtyczkowych - instalacja w kotłowni c) Roboty sanitarne i instalacyjne: - instalacja 

gazu, zasilania kotła - technologia kotłowni - przyłącz kanalizacyjny ze zbiornikiem - 

instalacja wentylacji - instalacja wody zimnej, ciepłej i ppoż. - instalacja kanalizacji sanitarnej 

- instalacja c.o. Zakres adaptacji budynku na przedszkole nie obejmuje kondygnacji piwnicy, 

oprócz robót w zakresie: pomieszczenia kotłowni; wejść zewnętrznych wraz ze schodami i 

ich zadaszeniem do części podpiwniczonej budynku; ścian oporowych przy oknach w 

piwnicy, termomodernizacji ścian piwnicy oraz części robót w zakresie instalacji: 

sanitarnych, grzewczych, gazowych i elektrycznych, które są niezbędne do wykonania 

wymienionych instalacji na parterze budynku. 3/ Lokalizacja robót: gmina Pysznica - 

miejscowość: Brandwica. 4/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem 

pozycji tworzących zamówienie oraz wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów 

technicznych określają Dokumentacje projektowe, Specyfikacje technicznego wykonania i 

odbioru robót oraz Przedmiary robót załączone do niniejszej SIWZ – Tom III - IV.  

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 45111000-8 

Dodatkowe kody CPV: 45421130-4, 45262522-6, 45410000-4, 45430000-0, 45443000-4, 

45442100-8, 45310000-3, 45330000-9  

 

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: 20/04/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 506678.90  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  4  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
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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 AGA-MAT Józef Buława  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Jastkowice ul.Fedorowskiego 28  

Kod pocztowy: 37-403  

Miejscowość: Pysznica  

Kraj/woj.: podkarpackie  

 

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 

 

Nazwa wykonawcy:  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy:  

Kod pocztowy:  

Miejscowość:  

Kraj/woj.:  

 

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 504709.01  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 504709.01  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 658365.37  

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:  
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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.  

 


