
Ogłoszenie nr 510166990-N-2020 z dnia 03-09-2020 r.  

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza: Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. 

Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem dokumentacji w systemie zaprojektuj i 

wybuduj 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 569713-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego  

tak  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 95041000000000, ul. 

ul. Pomologia  11, 46-060  Prószków, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4648070, e-

mail info@pomologia.pl, faks 0-77 4648070.  

Adres strony internetowej (url): www.pomologia.pl bip  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Inny: szkoła  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Remont dachu budynku Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z 

opracowaniem dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj  

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:  

Zadanie 1 – dokumentacja projektowa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie dokumentacji budowlanej, 

wykonawczej, Specyfikacji Techniczne i Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

przedmiarów robót i zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania: Remont dachu budynku 

Internatu Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – z opracowaniem 

dokumentacji w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego 

oraz zrealizowanie na podstawie sporządzonej dokumentacji wszystkich robót budowlanych. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje; 1. Materiały przygotowawcze; • opinia 

kominiarska 2. Projekt budowlany, 3. Projekt wykonawczy w branżach; • architektura i 



konstrukcja • instalacje elektryczne 4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 5. 

inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji 6. uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych Zadanie 2 – 

Realizacja robót budowlanych Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu 

Internatu na podstawie dokumentacji projektowej zadania 1. Zakres przedmiotu zamówienia 

robót budowlanych obejmuje; • Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające • rozebranie pokrycia 

z płyt azbestowych • rozebranie elementów więźby dachowej rozebranie rynien • rozebranie 

obróbek blacharskich • zabezpieczenie dachu folią budowlaną • wywiezienie i utylizacja 

gruzu. • Roboty montażowo – budowlane • wymiana elementów konstrukcyjnych dachu 

krokwie, płatwie • montaż łat i kontrłat • pokrycie dachu dachówką karpiówką • montaż 

rynien i rur spustowych • obróbki blacharskie • remont kominów • obróbka attyki.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71320000-7, 45000000-7, 45310000-3  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/09/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 289745.30  

Waluta zł  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  2  

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 

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD  

Email wykonawcy: biuro.ulbud@wp.pl  

Adres pocztowy: ul. Luboszycka 4/7  

Kod pocztowy: 45-036  

Miejscowość: Opole  



Kraj/woj.: opolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 312924.92  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 312924.92  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 457895.50  

Waluta: zł  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

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) Uzasadnienie wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 


