
Ogłoszenie nr 80807 - 2017 z dnia 2017-05-10 r. 

Nowa Dęba: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba 

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 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa III Czysta energia, 
Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 58243-2017 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie 
 

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: Gmina Nowa Dęba, krajowy numer identyfikacyjny 83040954800000, ul. ul. Rzeszowska  3, 

39-460   Nowa Dęba, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 15 8462671, faks 15 8465137, e-mail 
gmina@nowadeba.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://www.nowadeba.pl/ 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne: http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/ 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 
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:  
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba 
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:  
Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba 1. Zakres robót: a) W 
zakresie docieplenia budynku: • Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, • Roboty ziemne pod docieplenie 
fundamentów, • Stolarka okienna i drzwiowa , • Naprawa szpalet wewnętrznych, • Docieplenie ścian budynku, 
elewacje, • Docieplenie stropodachu nad ostatnia kondygnacją, • Roboty zewnetrzne różne, obłożenie schodów zewn., 
opaska przy budynku, • Rusztowania, • Załadunek i wywóz gruzu i elem. z demoztażu. b) W zakresie instalacji 
centralnego ogrzewania: • Roboty instalacyjne, • Roboty budowlane towarzyszące, c) W zakresie instalacji elektrycznej 
zasilania urządzeń klimatyzacyjnych instalacji fotovoltaicznej: • Montaż elementów system fotovoltaicznego- część 
fotovoltaiczna, • Okablowanie AC, • Testy i uruchomienie urządzeń systemu fotowoltaicznego, • Gniazda zasilania 
jednostek wewnętrznych, • Instalacje odgromowe – dobudowa I ułożenie pod dociepleniem. d) W zakresie instalacji 



klimatyzacji: • Roboty instalacyjne, Roboty budowlane towarzyszące, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

został określony w dokumentacji technicznej ( zał. Nr 5 do SIWZ) , na którą składa się dokumentacja projektowa, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiary robót (załącznik nr 6 do SIWZ). 
Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budow-lanych, mają one za zadanie 
pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. 3. Wszystkie ozdobne elementy architektoniczne: gzymsy, 
sztukaterie, ozdobniki, okapniki, boniowania itp. na elewacjach obiektów przeznaczonych do termomodernizacji należy 
odt-worzyć. 4. W przypadku uszkodzonych zewnętrznych, elewacyjnych ozdobnych elementów architek-tonicznych 
(zabytkowych) należy je zrekonstruować. 5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do 
wykonania inwentaryzacji stanu elewacji obiektu przeznczonego do termomodernizacji i uwzględnić wszystkie roboty 
sztukatorskie w celu wykonania jego termomodernizacji. 6. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji 
muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z 
inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, 
dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji. 7. Wbudowane i dostarczone 
przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego 
lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat 
zgodności z Pol-ską normą lub aprobatę techniczną. 8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów. 
9. Wymagany okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi min 2 lata od dnia 
odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego. 10. Jeżeli w jakimkolwiek 
miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy 
własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego 
zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”. 11. Zamawiający informuje, że określając 
przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw hand-lowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki 
rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki 
techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast 
wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ 
pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. Zamawiający informuje, że opisując przedmiot 
zamówienia przez odniesienie do norm, eu-ropejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równ-oważny”. 12. Do materiałów i urządzeń 
wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów 

technicznych, jakościo-wych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i mate-riały 
powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych. 
13. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w 
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawi-ającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia zostały określone w zał. nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
 
II.5) Główny Kod CPV: 45111100-9 
Dodatkowe kody CPV: 45111220-6, 45112100-6, 45321000-3, 45421120-1, 45421114-6, 45410000-4, 45442100-8, 
45261400-8, 45261210-9, 45261320-3, 45262100-2, 45421147-6, 45233222-1, 45233252-0, 45331100-7, 45453000-7, 
45311000-0, 09331200-0, 45223810-7, 45331220-4, 45331000-6 

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: 09/05/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT1500710.23 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 



Liczba otrzymanych ofert1 

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 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy , ,  ,  Ul. Szkolna 55,  36-

147,  Kosowy,  kraj/woj. podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

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 1639537.71 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1639537.71 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1639537.71 

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.  

 

  

 


