
Ogłoszenie nr 56699 - 2017 z dnia 2017-04-01 r. 

SZCZECIN: Roboty budowlane polegające na przebudowie kotłowni 
stałopalnej na gazową w ramach realizacji projektu pn.: 

„Termomodernizacja budynku Ośrodka Oświatowo – 
Wypoczynkowego Wojków w Kowarach”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu
Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 w zakresie projektu: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Oświatowo – Wypoczynkowego 
Wojków w Kowarach” Nr RPDS.03.02.00-02-0021/16-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 32978-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 38710-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej 

nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Edukacji PRO FUTURO s.c., krajowy numer identyfikacyjny 
811154623, ul. MIESZKA I   96/8, 70-106  SZCZECIN, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 
796461213, faks 75 718 25 81, e-mail mwiniarczyk@op.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wojkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka Cywilna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym 
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Roboty budowlane polegające na przebudowie kotłowni stałopalnej na gazową w ramach realizacji 
projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Oświatowo – Wypoczynkowego Wojków w 
Kowarach”
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Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
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: 

1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są roboty budowlane polegające 
na przebudowie kotłowni stałopalnej na gazową w ramach realizacji projektu pn.: 
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Oświatowo – Wypoczynkowego Wojków w Kowarach” 
położonego w Kowarach, przy ul. Górnej 2, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, na 
działce nr 288, w obrębie ewidencyjnym nr 0002 Kowary. 2. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia określa dokumentacja techniczna, na którą składają się w szczególności poniżej 
opisane załączniki niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 7 - Decyzja nr 67/2016 z dnia 04.02.2016 r. 
Starosty Jeleniogórskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na 
przebudowę kotłowni stałopalnej na gazową; Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy; Załącznik nr 9 
- Przedmiar robót, Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 3. 
Zamawiający zaleca, aby każdy Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektu 
objętego przedmiotem zamówienia, aby mógł zdobyć, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko 
wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia 
umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 4. 
Zamawiający posiada:  decyzję nr 67/2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 
pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę kotłowni stałopalnej na gazową w budynku 
oświatowo-wypoczynkowym przy ul. Górnej 2 w Kowarach, działka nr 288 obr. 0002 Kowary 
wydaną w dniu 04.02.2016 r. przez Starostę Jeleniogórskiego,  decyzję nr 1734/15 o pozwoleniu 
na podejmowanie innych działań przy zabytku wydaną w dniu 30.12.2015 r. przez Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (Delegatura w Jeleniej Górze). 5. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców (wzór 
stanowi załącznik nr 12 SIWZ). W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna, iż 
wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy. 
7. Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawstwa zawiera wzór umowy stanowiący 
załącznik nr 11 SIWZ. 8. Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie. Wykonawca 
podczas prowadzenia robót zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy 
uniemożliwiającego wejście osób trzecich na teren prowadzenia prac i zapewnienie właściwych 
warunków bezpieczeństwa dla osób korzystających z obiektu. 9. Sposób i warunki wykonania 
czynności w ramach ust. 1 – 8 niniejszego działu określać będzie umowa o zamówienie publiczne 
zawarta między zamawiającym i wykonawcą, której istotne postanowienia określa dział XIV 
specyfikacji. 10. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do 
których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 a późn. zm.) w związku, z czym 
Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymagań odnośnie zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45231221-0, 45333000-0, 45331110-0

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
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Wartość bez VAT90885.68
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert2
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 
Firma Budowlana Śliwiński S.C. Jan Śliwiński, Grzegorz Śliwiński,  ,  ul. Rubinowa 8,  58-
560 ,  Jelenia Góra ,  kraj/woj. 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: Pl
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 171600
Oferta z najniższą ceną/kosztem 171600
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198891
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
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) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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