
Ogłoszenie nr 500223463-N-2018 z dnia 18-09-2018 r. 

Gmina Szczuczyn: Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału 

przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw 

 

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: Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla 

usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1. Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i 

ustawicznego 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 604707-N-2018 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina Szczuczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23, 19-

230   Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl, faks 86 

273 50 81.  

Adres strony internetowej (url): www.um.szczuczyn.pl www.bip.um.szczuczyn.wrotapodlasia.pl,  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego 

wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): RI. 271.12.2.2018 

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:  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej 

na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw. Adaptacja 

pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego ma za zadanie 

dostosowanie wydzielonej części parteru wraz z wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych 



adaptacyjnych dla potrzeb docelowej funkcji - 4 - oddziałowego oddziału przedszkolnego dla dzieci w 

wieku 3-4 lata. W szczególności planuje się: - dostosowane układu pomieszczeń parteru - przebudowa 

ścian działowych; - wydzielenie oddziału przedszkolnego jako odrębna strefa pożarowa od pozostałej 

części szkoły; - remont posadzek, ścian i sufitów; - wymianę drzwi wewnętrznych; - wykonanie 

nadproży; - wymianę elementów wyposażenia; - nowa aranżacja i wyposażenie sali zajęć, szatni i 

pozostałych pomieszczeń zgodnie z zestawieniami materiałów dołączonymi do dokumentacji, - zmiany 

w istniejącej instalacji wodno‐kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do obsługi nowoprojektowanych 

pomieszczeń, - zmiany w istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do obsługi 

nowoprojektowanych pomieszczeń; - wyburzenie ściany w miejscu projektowanych drzwi 

wejściowych; - wymiana części okien o odporności ogniowej EI 30 pomiędzy strefami ZLIII; - wykonanie 

na elewacji pionowych pasów EI 60 szer. 2m i REI 60 szer. 4m pomiędzy strefami ZLIII z materiałów 

niepalnych; - wykonanie wnętrz sal z materiałów niepalnych zgodnie z wytycznymi ppoż.; - wykonanie 

dodatkowych schodów zewnętrznych, - remont łazienek z dostosowaniem ich dla użytkowników 

odpowiedniej grupy wiekowej, - usunięcie nieczynnych zbiorników na ścieki kolidujących z inwestycją 

(parkingiem); - wykonanie placu parkingowego wraz z wytyczeniem miejsc postojowych; - budowa 

placu zabaw – montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem zieleni. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części: nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45320000-6, 45400000-1, 45421000-4, 45233200-1 

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: 17/09/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 623465.78  

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

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: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe DOMHAL Jarosław Dąbrowski  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Wilczewo 44  

Kod pocztowy: 19-200  

Miejscowość: Grajewo  

Kraj/woj.: podlaskie  

 

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 742788.09  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 742788.09  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 762000.01  

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. 

 


