
Informacja o zawarciu umowy 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 118714-2015 z dnia 2015-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żelechów 

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie robót remontowych w Szkole 

Podstawowej w Starym Goniwilku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Starym Goniwilku zlokalizowanej na... 

Termin składania ofert: 2015-06-09 

 

Żelechów: Wykonanie robót remontowych w Szkole Podstawowej 

w Starym Goniwilku 

Numer ogłoszenia: 165132 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 118714 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów, woj. 

mazowieckie, tel. 25 754 11 44, faks 25 754 11 44. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowych w Szkole 

Podstawowej w Starym Goniwilku. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym 

jest wykonanie robót remontowych w Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku zlokalizowanej 

na terenie gminy Żelechów. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie 

do wykonania robót remontowych w starej części Szkoły, w tym remont 5 sal lekcyjnych, gabinetu 

dyrektora, toalety, korytarza oraz roboty budowlano - elektryczne związane z przebudową i 

wydzieleniem kotłowni. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=118714&rok=2015-05-20


8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ (przedmiar robót). 

Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej 

specyfikacji, ustala się cenę ryczałtową. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ i przedmiarów, 

jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to miedzy innymi 

następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, demontażowych, 

wyburzeniowych, odtworzeniowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza 

budowy (naprawy, woda, energia elektryczna), koszty wykonania prób, sprawdzeń, pomiarów, 

rozruchem technologicznym, koszy ubezpieczenia budowy oraz innych czynności czy robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiar robót należy traktować jako 

materiał pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia. Cena całkowita będzie traktowana 

jako cena ryczałtowa, a przedłożony kosztorys ofertowy będzie miał jedynie znaczenie pomocnicze 

i informacyjne w celu uwiarygodnienia ceny, dlatego pominięcie pozycji lub dodanie nowej pozycji 

nie wpłynie na prawidłowość sporządzenia kosztorysu. 3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, w związku z tym zaleca się również 

sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 4. Wybrany Wykonawca zobowiązany 

będzie do ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu, na którym odbywać się będą roboty 

oraz pełnego zabezpieczenia materiałów i sprzętu do wykonywania robót. 5. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie zanieczyszczenia i szkody spowodowane przez prowadzenie robót na 

istniejących sieciach. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na jedną z 

części lub na całość (obie części). Miejsce wykonywania robót budowlanych: woj. mazowieckie, 

pow. Garwoliński, gm. Żelechów.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.26.90-4, 45.23.24.60-4, 

45.31.10.00-0, 71.31.50.00-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6. 



IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

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

 REMBUD Kazimierz Jasiński, al. Legionów 4, 08-400 Garwolin, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203513,96 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 210103,05 

 Oferta z najniższą ceną: 206741,44 / Oferta z najwyższą ceną: 399111,16 

 Waluta: PLN. 

 

 

BURMISTRZ ŻELECHOWA 

/-/ Mirosława Miszkurka 


