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Ogłoszenie nr 500033600-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.

Gmina Iłowo-Osada: ODBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY I

POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU W M. SOCHY

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: 502499-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Iłowo-Osada, Krajowy numer identyfikacyjny 130378120, ul. Wyzwolenia  5, 13-240  
Iłowo-Osada, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 23 654 14 60, e-mail

sekretariat@ugilowo-osada.pl, faks 23 654 10 14. 

Adres strony internetowej (url): https://biuletyn.net/ilowo-osada 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

ODBUDOWA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY I POMIESZCZEŃ

MIESZKALNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU W M. SOCHY

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

RI.271.2.2018.PN

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: 

Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: Odbudowy i

modernizacji pomieszczeń świetlicy i pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym budynku
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znajdującym się w miejscowości Sochy działka nr 106 Zakres robót: a) wykonanie pokrycia
dachowego W zakresie szczegółowym roboty obejmować będą wykonanie przedmiotowego

zadania w oparciu o dokumentację techniczną: Odbudowy i modernizacji pomieszczeń świetlicy i

pomieszczeń mieszkalnych w istniejącym budynku stanowiącą załączniki nr 1, 2, 2a, 3,3a, 3b do

SIWZ. Zamawiający informuje, że obecnie zniszczone w wyniku działania pożaru pokrycie

dachowe zabezpieczone jest blachą trapezową. Blachę trapezową należy przekazać

Zamawiającemu – miejsce przekazania, dostarczenia Iłowo – Osada ul. Krzywa. Zamawiający

informuje, że w pokryciu dachowym nie wymagane jest wykonanie okien dachowych. b)

pomieszczenie świetlicy wiejskiej Zamawiający wymaga demontażu istniejących warstw

podłogowych w zakresie umożliwiającym wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. Obecnie

cała powierzchnia podłóg wykonana jest z gresu. Wymagane jest ułożenie nowej podłogi z
gressu wraz z cokolikami. Wymagane jest również rozebranie istniejącego zalanego sufitu z płyty

g-k i wykonanie nowego zgodnie z dokumentacją techniczną. Należy wykonać demontaż i

montaż istniejących lamp oświetlenia pomieszczenia świetlicy. Pomieszczenia świetlicy należy

wyposażyć w sedes, umywalkę wyposażenie pom. gosp. zlewozmywak wraz z szafką, oraz w

kuchnię gazową. c) mieszkanie nr 1 Zamawiający informuje, że podłogi mieszkania wykonane są

z deski podłogowej. Zamawiający wymaga jej rozbiórki i wykonania warstw podłogowych w
zakresie: rozebranie podłogi drewnianej (deski, legary listwy przypodłogowe). Wykonanie

posadzki: ułożenie styropianu gr. 14 cm EPS-100, wykonanie posadzki betonowej gr. 5cm,
wtopienie w posadzkę betonową siatki zbrojeniowej o oczkach 15x15cm, ułożenie paneli

podłogowych AC4 wraz z elementami uzupełniającymi. Łazienka posadzka betonowa, ściany
lamperia – wymagany demontaż istniejących elementów wykonanie niezbędnych przeróbek

instalacji, przygotowanie podłoży ułożenie gresu o wymiarze 30x30 oraz wyłożenie ścian do wys.
2m płytkami, pozostałe elementy malowanie farbami zmywalnymi. Pomieszczenie kuchni -

wymagany demontaż płytek ściennych. Ściana wydzielająca pokoje o gr. 6cm jest ścianą
drewnianą. Wymagane obustronne wyłożenie jej płytami gipsowymi, gipsowanie oraz malowanie

wszystkich pomieszczeń farbami zmywalnymi. d) poddasze Zamawiający nie przewiduje remontu
umiejscowionych na poddaszu mieszkań wskazanych na dokumentacji projektowej. Wymagane
jest dokonanie wszelkich robót rozbiórkowych ścian, sufitów elementów wydzielających

pomieszczenia poddasza, które uległy nadpaleniu, zbicie wszystkich tynków wewnętrznych.
Należy wykonując roboty zlokalizowane na parterze dokonać wyprowadzenia wszelkich

instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania mieszkań na poddaszu, które
wykonywane będą w drugim etapie Zamawiający wymaga wykonania warstw wskazanych

dokumentacją projektową w zakresie stropu z wyłączeniem terakoty. Zamawiający wymaga
dokonania niezbędnych napraw oraz malowania schodów i klatki schodowej. Obecny stan

przedmiotowego elementu wskazuje dokumentacja. Wymagane jest wykonanie zamykanej
zabudowy komunikacji na poddaszu uniemożliwiającej niepożądanym osobom poruszanie się po

tej części obiektu. – brak elementu w dokumentacji e) stolarka okienna Zamawiający informuje,
że wymianie okien podlegają wyłącznie wszystkie okna usytuowane na poddaszu oraz okno
łazienki – mieszkanie parteru, (okno na parterze usytuowane obok zewnętrznych drzwi

wejściowych prowadzących na poddasze). f) stolarka drzwiowa Zamawiający wymaga wymiany
starych drzwi drewnianych (demontaż drzwi wraz z ościeżnicą,) na drzwi wewnętrzne typowe

pełne (drzwi wypełnione płytą wiórową otworową) z ościeżnicą stałą, opaską maskującą,
wkładką i klamką z szyldem, kolor dąb, ościeżnica stała z MDF, opaska maskująca,

uzupełnienie progu. g) drzwi zewnętrzne Czyszczenie farby olejnej, malowanie, uzupełnienie o
zamek. h) przyłącze energetyczne Wymagany demontaż napowietrznego przyłącza elektrycznego

z budynku mieszkalnego do budynku gospodarczego oraz montaż nowego. i) tynki wewnętrzne
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Zamawiający wymaga zbicia starych i wykonania nowych wszystkich tynków mieszkania parteru
i klatki schodowej do zamykanej zabudowy. Pomieszczenia świetlicy posiadają tynki w stanie

dobrym nie wymagającym robót w tym zakresie. Poddasze wyłącznie zbicie tynków. j)
malowanie Wszystkie pomieszczenia farba zmywalna. Wymagane roboty przygotowawcze,

gruntowanie, gipsowanie, malowanie. k) wykończenie sanitariatów – terakota, glazura do 2m. 1.
Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określa dokumentacja projektowa, tj. a)

Załącznik nr 1 SIWZ: Projekt budowlany b) Załącznik nr 2, nr 2a SIWZ: decyzja o pozwoleniu
na budowę, postanowienie konserwator, c) Załącznik nr 3, nr 3a, nr 3b SIWZ: STWiOR

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, opracowania wszelkich niezbędnych
dokumentów odbiorowych m.in. protokołów z badania instalacji elektrycznych, sanitarnych, oraz
kominowych. Wymagane jest oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu na okres prowadzenia

robót. Za bezpieczeństwo prowadzonych robót odpowiadać będzie Wykonawca przez cały
okres realizacji robót budowlanych. Uwaga: Zamawiający wymaga aby w ofercie zostało ujęte

wywiezie materiałów rozbiórkowych oraz wszelkich nieczystości znajdujących się na terenie
robót. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, który stanowi

formę pomocniczą i poglądową do sporządzenia oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 
nie

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45261211-6, 45410000-4, 45432114-6

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/02/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 236267.99 

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 

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
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: WIT-BUD Usługi Ogólnobudowlane Witold Rzepczyński 

Email wykonawcy: witold.rzepczynski@onet.pl 
Adres pocztowy: ul. Wiejska 6B Iłowo-Wieś 

Kod pocztowy: 13-240 

Miejscowość: Iłowo-Osada 

Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie 

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 366189.77 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 366189.77 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 366189.77 

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. 


