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Ogłoszenie nr 510144921-N-2019 z dnia 15-07-2019 r. 

Gmina Szczuczyn: Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlic wiejskich 

w miejscowościach Lipnik i Guty, gm. Szczuczyn.  

 

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 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 553654-N-2019 

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): http://www.um.szczuczyn.pl  

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlic wiejskich w miejscowościach 

Lipnik i Guty, gm. Szczuczyn. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

RI. 271.3.2019 

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:  

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną: doziemną instalacją elektroenergetyczną, kanalizacją sanitarną, zbiornikiem szczelnym o 

poj. 10m3 położonej w miejscowości Lipnik na dz. o nr ewid. 13/2 i części 27/2 . Zakres infrastruktury 

technicznej obejmuje: - doziemną instalacją elektryczną, - doziemną instalację wodociągową, - 

doziemną instalację kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki, - przyłącze wodociągowe, - 

zbiornik szczelny o pojemności 10 m3. Budowa budynku świetlicy: - roboty fundamentowe i murowe, 

- wykonanie więźby dachowej i pokrycia z blachodachówki, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - 

montaż wewnętrznych instalacji tj. ciepłowniczej, wod.-kan., elektrycznej, - roboty wykończeniowe 

wewnętrzne tj. tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, układanie glazury i terakoty, - dostosowanie 

łazienki dla osób niepełnosprawnych (lustro uchylne, pochwyty, sanitariat i umywalka dostosowana 

dla osób niepełnosprawnych), - wykonanie ocieplenia i elewacji budynku. Budynek ma być wykonany 

w technologii tradycyjnej - murowanej. Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej 
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dokumentacji projektowej oraz uzyskanych decyzji o pozwolenie na budowę nr 176/2017 z dnia 

11.09.2017r., zmienioną decyzją nr 185/2017 z dn. 26.09.2017r., zmienioną decyzją nr 72/2019 z dnia 

11.04.2019r. wydanymi przez Starostę Grajewskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym 

szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 7 do SIWZ, stanowiące wzór 

umowy, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy, 

które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty. CZĘŚĆ II Budowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Guty, gm. Szczuczyn Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: doziemną instalacją elektroenergetyczną, kanalizacją 

sanitarną, zbiornikiem szczelnym o poj. 10m3 położonej w miejscowości Guty na dz. o nr ewid. 39/3 

gmina Szczuczyn. Zakres infrastruktury technicznej obejmuje: - doziemną instalacją elektryczną, - 

doziemną instalację wodociągową, - doziemną instalację kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na 

ścieki, - przyłącze wodociągowe, - zbiornik szczelny o pojemności 10 m3. Budowa budynku świetlicy: - 

roboty fundamentowe i murowe, - wykonanie więźby dachowej i pokrycia z blachodachówki, - montaż 

stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż wewnętrznych instalacji tj. ciepłowniczej, wod.-kan., 

elektrycznej, - roboty wykończeniowe wewnętrzne tj. tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, 

układanie glazury i terakoty, - dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych (lustro uchylne, 

pochwyty, sanitariat i umywalka dostosowana dla osób niepełnosprawnych), - wykonanie ocieplenia i 

elewacji budynku. Budynek ma być wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej. Roboty należy 

wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanych decyzji o pozwolenie 

na budowę nr 177/2017 z dnia 11.09.2017r., zmienioną decyzją nr 186/2017 z dn. 26.09.2017r., 

zmienioną decyzją nr 73/2019 z dnia 11.04.2019r. wydanymi przez Starostę Grajewskiego Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik 

numer 5 i 7 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację projektową i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny 

oferty. Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie przetargu w 

przypadku nieotrzymania dotacji na niniejsze zadanie z PROW na lata 2014 – 2020. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części: tak 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45111200-0, 45262300-4, 45320000-6, 45262522-6, 45421000-

4, 45400000-1, 45310000-3, 45332300-6 

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 

CZĘŚĆ NR: 1    

NAZWA: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 250688.48  

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  4  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4  
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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: Firma Handlowo - Usługowa "Mag-Bud" Piotr Lipski  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Nowo - Osiedle 11  

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 299000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 299000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 369055.14  

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy: nie 

 

CZĘŚĆ NR: 2    

NAZWA: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty, gm. Szczuczyn 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 243216.36  

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 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: Firma Handlowo - Usługowa "Mag-Bud" Piotr Lipski  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Nowo - Osiedle 11  

Kod pocztowy: 19-200  

Miejscowość: Grajewo  

Kraj/woj.: podlaskie  

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
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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 299000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 299000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 344455.14  

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy:  nie 

 

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.  

 


