
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 83684-2016 z dnia 2016-04-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zebrzydowice 

Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla...

Termin składania ofert: 2016-04-26  

Zebrzydowice: Termomodernizacja budynku przedszkoln ego w Marklowicach 
Górnych  

Numer ogłoszenia: 111342 - 2016; data zamieszczenia : 05.05.2016 

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: 

83684 - 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:  Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach 

Górnych. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych. 

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Subregionu Południowego. Zakres 

zamówienia: - ocieplenie przegród budowlanych: ścian i stropodachu z założeniem membrany dachowej - wymiana okien i 

drzwi zewnętrznych - wymiana instalacji c.o. - roboty towarzyszące Przedszkole w terminie od 01.07 - 31.08.2016 r ma 

przerwę wakacyjną. W związku z tym prowadzenie robót w przedszkolu będzie możliwe od godz. 06:00 do godz. 20:00. W 

okresie do 15.08.2016 r należy wymienić stolarkę i instalacje c.o. Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania 

równoważne w zakresie materiałów. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót do przedłożenia próbek 

materiałów, celem uzyskania akceptacji inwestora. 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 
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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 tę 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, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.45.31.00-8, 45.31.23.11-0, 

45.32.40.00-4, 45.42.10.00-4, 45.26.21.00-2, 45.42.11.60-3, 45.33.11.00-7. 

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 2014-2020 dla poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i 

odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Subregionu Południowego.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  05.05.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  4. 

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): 273382,11 PLN. 

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

Cena wybranej oferty:  270217,69  

Oferta z najni ższą ceną: 270217,69 / Oferta z najwy ższą ceną: 376972,33  

Waluta:  PLN . 
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