
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 40185-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice 

Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem. Zadanie współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 dla... 

Termin składania ofert: 2016-05-09  

Zebrzydowice: Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrz ydowicach wraz z 

wyposa żeniem.  

Numer ogłoszenia: 133480 - 2016; data zamieszczenia : 25.05.2016 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w 

BZP: 40185 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 

4755107, faks 032 4693266. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z 

wyposażeniem.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z 

wyposażeniem. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 12.1.2 

Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT Subregionu Południowego. Zakres zamówienia obejmuje: - roboty 

rozbiórkowo - przygotowawcze, wywóz gruzu - roboty ziemne, konstrukcja: fundamenty, belki, nadproża, wieńce, 

ściany murowane nadproża stalowe N-1, schody i ściany oporowe, konstrukcja dachu wraz z pokryciem i obróbkami, 

obudowa dachu wraz z izolacjami, ścianki z płyt gipsowo - kartonowych - stolarkę okienną i drzwiową, podokienniki - 

kanały grzewcze, posadzki wraz z podkładami i izolacjami, okładziny ścian i posadzki, kabiny sanitariatów, biały 

montaż - tynki wewnętrzne, malowanie, balustrady, elewacja - ocieplenie, tynk komina, rusztowanie, opaska budynku - 

instalacje elektryczne, wod-kan i wentylacji - dostawa i montaż wyposażenia - zakup i montaż tablicy informacyjnej / 

przy rozpoczęciu robót / - zakup i montaż tablicy pamiątkowej - zakup naklejek informacyjnych na wyposażenie - 

uzyskanie decyzji o użytkowaniu Zamawiający do przerobu w 2016 roku zabezpieczył środki do wysokości 340.000 zł 

brutto. Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 31.12.2012 r Dz.U. z 22.01.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach -par. 9 pkt 2 i 3 meble powinny posiadać atesty lub 

certyfikaty zgodności z PN-EN 1729:2007 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. Zamawiający 

dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne w zakresie materiałów i technologii. Klauzule społeczne - zamawiający 

wprowadził dodatkowe wymagania na podstawie art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp tj. klauzulę zatrudnieniową związaną z 

realizacją zamówienia. Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia musi zatrudnić w pełnym wymiarze 

czasu pracy przy wykonywaniu zamówienia co najmniej 1 osobę bezrobotną, co oznacza spełniającą przesłanki art. 2 

ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie tej osoby. W związku z tym wykonawca zobowiązany jest 

ewidencjonować czas pracy osoby bezrobotnej ze wskazaniem tożsamości tej osoby oraz czynności, które będą 

wykonywane przez tą osobę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Na żądanie zamawiającego wykonawca 

przedłoży dowody zatrudnienia tej osoby wraz z dokumentem kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego 

przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa 

członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji gdy bezrobotny w okresie realizacji 

zamówienia rozwiąże umowę lub gdy to uczyni wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby 

innej osoby bezrobotnej. Z tytułu niespełnienia powyższych wymagań w zakresie zatrudnienia osoby bezrobotnej w 

związku z realizacją zamówienia wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia brutto.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.41.00-1, 45.22.35.00-1, 45.22.32.00-8, 45.26.10.00-4, 45.42.00.00-7, 

45.26.23.00-4, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.33.22.00-5, 45.31.00.00-3, 39.00.00.00-2, 39.16.00.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak, projekt/program: 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 dla poddziałania 12.1.2 Infrastruktura 

wychowania przedszkolnego -RIT Subregionu Południowego.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  25.05.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

REMONT-EX Sp. z o.o., ul. Larysza 11, 44-200 Rybnik, kraj/woj. śląskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 528071,13 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  558002,76  

Oferta z najni ższą ceną: 558002,76 / Oferta z najwy ższą ceną: 654164,44  

Waluta:  PLN . 
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