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     INFRASTRUKTURA  DOMÓW  KULTURY 2018 

 

    

Gminne Centrum Kultury, 37-430 Jeżowe 236      NIP  865 225 96 56     tel. 15 8797188 , fax. 15 8794377 ,   E-mail: gckjezowe@gmail.com 

 

 

 

Ogłoszenie nr 500193192-N-2018 z dnia 13-08-2018 r.  

 

 

Gminne Centrum Kultury: Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską 

w miejscowości Groble - Biblioteka w Groblach - reaktywacja  

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2018  

 

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: 578614-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gminne Centrum Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 83121641000000, ul. Jeżowe  236, 

37430   Jeżowe, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (015) 879 71 88, e-mail gcijezowe@wp.pl, faks 

(015) 879 43 77.  

Adres strony internetowej (url): gcijezowe@wp.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Groble - 

Biblioteka w Groblach - reaktywacja Zadanie dofinansowane ze środków pozostających w dyspozycji 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA DOMÓW 

KULTURY 2018  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP271.01.2018  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  
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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:  
Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Groble - 

Gmina Jeżowe. Zadanie dofinansowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2018 

Elementy składowe zadania: Część ŚWIETLICOWA Zadanie dofinansowane ze środków pozostających w 

dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA 

DOMÓW KULTURY 2018 1.Roboty murarskie, wyburzeniowe, w zakresie konstrukcji, betonowanie, 

zbrojenie: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, rozebranie ścian 

z płyty paździerzowej, wykucie otworów w ścianach z cegieł, rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 

cementowej, rozebranie posadzki z paneli, wykucie z muru ościeżnic drewnianych, wykucie z muru 

ościeżnic okien, rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców), wywiezienie gruzu 

spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, rozebranie konstrukcji stalowej zadaszenia nad 

wejściem. Schody żelbetowe proste na płycie, belki i podciągi żelbetowe, podkłady betonowe na stropie. 

Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami, ścianki 

działowe z płytek piano lub gazobetonowych, ściany budynków jednokondygnacyjnych, otwory na okna w 

ścianach murowanych, otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych, montaż ścianek 

aluminiowych oszklonych. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych z prętami stalowymi okrągłymi 

żebrowanymi (wieniec, schody). Wykucie bruzd poziomych, wykucie bruzd pionowych, zabetonowanie 

otworów w stropach i ścianach, wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, malowanie pędzlem 

farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych, malowanie pędzlem emaliami 

chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych, uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą 

bruzdą, mechaniczne wiercenie otworów, skręcenie belek stalowych i nadproży śrubami, skręcenie słupa 

stalowego, belki i podciągi żelbetowe, podkłady betonowe na podłożu gruntowym, zbrojenie siatką pochylni 

dla niepełnosprawnych. 2. Instalacja wod-kan: rurociągi z rur PE, montaż otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej, płukanie instalacji wodociągowej, próba szczelności instalacji wodociągowej, dodatki za 

podejścia dopływowe, zawory przelotowe i zwrotne, baterie umywalkowe, baterie zmywakowe, zawory 

czerpane, dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, montaż filtrów 

osadnikowych siatkowych, wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do ciepłej wody użytkowej. 

Wykopy liniowe, zasypywanie wykopów liniowych, zagęszczenie nasypów, rurociągi z PCW kanalizacyjne, 

czyszczaki kanalizacyjne z PCW, dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW, umywalki 

pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosiężnym ustępy z płuczką ustępową, pisuary 

pojedyncze z zaworem spłukującym, zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce jednokomorowy, 

zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce dwukomorowy. 3. Instalacja C.O i gazowa: rurociągi w 

instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych, rurociągi stalowe, próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i 

miedzianych, zawory przelotowe proste mosiężne, montaż filtrów osadnikowych siatkowych, montaż 

zaworów grzejnikowych termostatycznych, kocioł grzewczy gazowy wiszący atmosferyczny z zasobnikiem 

stojącym, montaż rozdzielaczy HC02/15 2-obwodowych do c.o., wykonanie podejścia i montaż pomp 

obiegowych, montaż ciepłomierzy, montaż grzejników stalowych, próby instalacji c.o. na gorąco z 

dokonaniem regulacji, montaż otulin termoizolacyjnych. Rurociągi stalowe spawane, dodatki na wykonanie 

podejścia obustronnego do gazomierzy, kurki gazowe przelotowe, próba ciśnieniowa instalacji gazowej 

wewnętrznej, czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów, 

malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów. 4. Instalacja elektryczna i 

oświetleniowa: zasilanie, WLZy, tablice, oświetlenie i instalacja gniazd wtyczkowych, pomiary instalacji 

elektrycznych. 5. Kładzenie i wykładanie podłóg: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej 

metodą zwykła, posadzki z paneli podłogowych AC4, tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu 

tynkarskiego wykonywane mechanicznie na stropach na podłożu betonowym, prefabrykowane płyty 

stropowe, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu na sucho, 

podkłady betonowe na stropie. 6. Roboty w zakresie stolarki budowlanej: drzwi aluminiowe 

jednoskrzydłowe, drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe, 

montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia, wymiana 

okien skrzydłowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, osadzenie okien w połaci 

dachowej – wykonanie konstrukcji nośnej, obsadzenie prefabrykowanych podokienników, obróbki z blachy 

ocynkowanej. 7. Roboty budowlane wykończeniowe, elewacja i pozostałe: zeskrobanie i zmycie starej farby 
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w pomieszczeniach, licowanie ścian płytkami, tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach i 

słupach, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, montaż schodołazu, 

docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 

przygotowaniem podłoża i ręczne wykonywanie zaprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki, 

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – tynki gładkie, rusztowania ramowe przyścienne, 

wykonanie balustrady schodowej. 8. Zagospodarowanie terenu: Rozebranie chodników, rozebranie 

nawierzchni z płyt drogowych betonowych, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykopy jamiste 

wykonywanie koparkami podsiębiernymi, warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie 

mechaniczne, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych, powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z 

podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, podsypka 

piaskowa z zagęszczeniem ręcznym, wykonanie podsypki ze żwiru, krawężniki betonowe wtopione. 

Elementy składowe zadania: Część GARAŻOWA Zadanie finansowane ze środków Gminy Jeżowe Branża 

budowlana Fundamentowanie: - usunięcie humusu, wykopy jamiste, płyty żelbetowe, izolacje ścian. 

Betonowanie: - ściany betonowe proste, belki i podciągi żelbetowe Roboty murarskie i murowe: - ściany 

działowe, otwory na okna i drzwi Zbrojenie: - zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi 

okrągłymi żebrowanymi Roboty w zakresie stolarki budowlanej: - drzwi, okna i bramy garażowe Kładzenie 

i wykładanie podłóg: - warstwy niwelująco - wyrównawcze, posadzki płytkowe, cokoliki płytkowe, izolacje 

przeciwwilgociowe i przeciwwodne, podkłady betonowe na stropie, żelbetowe płyty stropowe, podkłady 

betonowe na podłożu gruntowym Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i innne 

podobne roboty specjalistyczne: - pokrycie dachów, Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe: - 

licowanie ścian płytkami, tynki jednowarstwowe wewnętrzne, malowanie farbami emulsyjnymi, 

sylikatowymi i farbą epoksydową, docieplenie ścian, rusztowania ramowe przyścienne Instalacje 

centralnego ogrzewania: - rurociągi w instalacjach, próby szczelności instalacji, montaż zaworów 

grzejnikowych termostatycznych, grzejniki stalowe, montaż otulin termoizolacyjnych. Instalacje sanitarne 

Instalacje wodociągowe: - rurociągi, montaż otulin termoizolacyjnych, próba szczelności instalacji 

wodociągowych, zawory przelotowe i zwrotne, baterie umywalkowe i natryskowe, zawory czerpalne, 

Instalacja kanalizacji sanitarnej: - wykopy liniowe, zasypywanie wykopów liniowych, zagęszczenie 

nasypów z gruntu sypkiego, rurociągi z PCW kanalizacyjne, umywalki, brodziki natryskowe, ustępy, 

pisuary, wpusty żeliwne podłogowe Instalacje Elektryczne Oświetlenie i instalacja gniazd wtyczkowych: - 

wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur, przebijanie otworów w ścianach lub stropach, przewody 

kabelkowe, łączniki, oprawy oświetleniowe, gniazda instalacyjne. Pomiary instalacji elektrycznych: - 

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego, pomiar natężenia oświetlenia wnętrz. 3. Szczegółowy zakres 

prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji budowlanej, przedmiarze robót oraz w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. 

Przedmiary robót : 8.1. Przebudowa budynku wraz ze zmianą użytkowania na świetlicę wiejską - Świetlica. 

8.2. Przebudowa budynku wraz ze zmianą użytkowania na świetlicę wiejską - Garaż. 4. Roboty, które 

błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką 

budowlaną, aby przedmiotowe dzieło został wykonane, odebrane i spełniało swoje funkcje nie zostaną 

zapłacone. 5. Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy 

do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych służą 

ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja techniczna, przedmiar robót, umowa 

oraz SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej 

dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w dziale VIII niniejszej SIWZ. Wprowadzenie zmian, 

bez zgody zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty. 7. Zamawiający informuje, że oferty składane w przetargu nieograniczonym będą 

musiały obejmować całość zamówienia. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się 

wszystkich robót objętych projektem (art. 649 Kodeksu cywilnego). 8. Roboty muszą być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 

2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 9. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

dokumentacją projektową, wykonawczą, techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą 

jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w 
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szczególności bhp, ppoż. i branżowych. 10. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, 

patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że 

dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach 

technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. 

ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone 

normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji 

technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, 

projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do 

wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku 

Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem 

certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych 

materiałów. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób 

realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a, 

wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności 

faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oświadczenie 

zostanie załączone do umowy. 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - czynności opisane w przedmiarze robót, 

czynności pracownika fizycznego. 3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji wszystkich 

osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę i/lub posiadanych szkoleń BHP. 4. Wykonawca lub 

podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego 

zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez 

nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a 

pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5. Wykonawca na każde pisemne żądanie 

zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedkładał będzie 

zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W 

przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 11 

czynności w zakresie realizacji zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. 6. W 

trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy/ podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia 

w/w wymogu i dokonywania ich oceny, w tym poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej 

kopii umowy o pracę dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w zakresie realizacji 

zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień. Wykonawca/podwykonawca 

na każde pisemne wezwanie Zamawiającego obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu żądane 

dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia – w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania tego wezwania. 7. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej lub wykazu osób o którym 
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mowa powyżej przez Wykonawcę lub podwykonawców będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w 

wysokości określonej we wzorze umowy. 8. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1,2 powinno trwać przez 

okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 

zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z 

zastrzeżeniem ust. 9. 9. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca każdorazowo przekaże 

Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 1. 10. Wykonawca 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży 

Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia 

będącego przedmiotem niniejszej umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45111100-9 

 

Dodatkowe kody CPV: 45262210-6, 45262300-4, 45262500-6, 45262310-7, 45421000-4, 45432100-5, 

45223000-6, 45260000-7, 45450000-6, 39150000-8  

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: 10/08/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 430071.91  

Waluta zł  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  6  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6  

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: ZPHU Re-Mat Jan Kopacz  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Jeżowe 229  

Kod pocztowy: 37-430  

Miejscowość: Jeżowe  

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:  
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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 599000.34  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 555000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 757067.42  

Waluta: zł  

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:  
Na kwotę 599000.34 zł.składa się następujący zakres robót: Część ŚWIETLICOWA Zadanie 

dofinansowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2018 za kwotę brutto:431633.51 zł. 

Część GARAŻOWA Zadanie finansowane ze środków Gminy Jeżowe za kwotę brutto:167366.83 zł.  

 

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.  

  

 


