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Ogłoszenie nr 510177079-N-2019 z dnia 23-08-2019 r.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem: Przebudowa parteru budynku Remizy OSP w Nowym Narcie na 

potrzeby realizacji projektu pn. „ Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe ” 

 

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  

Przebudowa parteru budynku Remizy OSP w Nowym Narcie na potrzeby realizacji projektu pn. „ Dzienny 

Dom Pomocy w Gminie Jeżowe” Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i zdrowotnych.  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 575979-N-2019  

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem, Krajowy numer identyfikacyjny 831212670, ul. Jeżowe  136 A, 

37-430  Jeżowe, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15/8794900, e-mail ops@jezowe.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): www.jezowe.naszops.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przebudowa parteru budynku Remizy OSP w Nowym Narcie na potrzeby realizacji projektu pn. „ Dzienny 

Dom Pomocy w Gminie Jeżowe ”  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP 271.01.2019  

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:  
Zakres prac do wykonania: Przebudowa parteru budynku remizy OSP w Nowym Narcie na potrzeby 

realizacji projektu pt. Dzienny Dom pomocy w Gminie Jeżowe. Roboty budowlane: 1. Prace rozbiórkowe i 

przygotowawcze, 2. Nadproża, 3. Zamurowania , 4. Ściany G-K, 5. Ściany - wykończenia 6. Sufity, 7. 

Podłoga , 8. Podłoga - wykończenia , 9. Stolarka. 10. Wentylacja , 11. Uchwyty dla niepełnosprawnych , 12. 

Roboty zewnętrzne , 13. Elewacja, 14. Wyposażenie, 14.1 Sprzęt AGD i RTV, 14.2 Meble Instalacje 

elektryczne: 1. Zasilanie obiektu, 2. Obwody oświetlenia, 3. Instalacja przyzywa , 4. Obwody gniazd, 5. 

Obwody gniazd, 6. Instalacja logiczna , 7. Instalacja połączeń wyrównawczych, 8. Demontaże. Instalacje 
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budowlano montażowe: 1. Instalacja wodno kanalizacyjna, 2. Instalacja centralnego ogrzewania, 3. 

Instalacja gazu ziemnego. 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 Zał. : 8.1 Roboty ogólnobudowlane, 8.2 

Roboty inst. elektryczne, 8.3 Instalacje cieplne, wodne, wentylacyjne, 4. Dokumentacja techniczna, 

specyfikacje techniczne wykonania 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. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie 

czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych 

oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca robót 

zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót/wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, które nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. 5. 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. 6. 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). 7. 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.). 8. 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 szczególności bhp, ppoż. i branżowych. 9. 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. 

Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i 

cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez 

Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący 

minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w 

ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 

nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku 

do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma 

wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie 

konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne 

o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego 

produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, 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 
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budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca robót ponosi 

odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45430000-0, 45430000-0, 45421130-4, 45442100-8, 45331100-7, 45330000-9, 

45310000-3, 45331000-6, 45332400-7  

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: 19/08/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 298188.27  

Waluta zł  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

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: Roboty Budowlane Krzysztof Furtak  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Jata 26  

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:  

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 373000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 373000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 384388.31  

Waluta: zł  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
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Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  
Cena netto: 303.252,03 zł. Cena brutto:373.000,00 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.  

 


