
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa remizy w Ślęzakach z przeznaczeniem na
wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów Sandomierski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Leopolda Okulickiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Baranów Sandomierski

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158118581

1.5.8.) Numer faksu: 158118582

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@baranowsandomierski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.baranowsandomierski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.baranowsandomierski.pl/2021/08/11/termomodernizacja-rozbudowa-i-przebudowa-
remizy-w-slezakach-z-przeznaczeniem-na-wielofunkcyjny-budynek-uzytecznosci-publicznej/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa remizy w Ślęzakach z przeznaczeniem na
wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6bd135c4-fa07-11eb-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00240950/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-21 13:21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012072/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa remizy w Ślęzakach z przeznaczeniem na
wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00146129/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.271.1.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1043497,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa remizy w
Ślęzakach z przeznaczeniem na wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej” w ramach
zadania pn.: „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku ochotniczej straży
pożarnej w Ślęzakach z przeznaczeniem na wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej,
łączący funkcję remizy, domu ludowego i pomieszczeń dla działalności organizacji
pozarządowych”. 
Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa z uwzględnieniem opisu
przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 6 do SWZ oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załączniki do SWZ.
W przypadku nazw własnych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
niniejszej specyfikacji dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych. W
sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań
równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych,
które są wymienione w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych
pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry
techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek
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wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty
budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. Wszelkie produkty pochodzące od
konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim
muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane Zamawiającego i stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego odpowiednio pozwolenia
na użytkowanie lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót we właściwym organie nadzoru
budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu
potwierdzającego skuteczność zawiadomienia. Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie
części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub
złożenia zawiadomień. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych upoważnień w tym
zakresie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262522-6 - Roboty murarskie
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45262650-2 - Roboty w zakresie okładania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421141-4 - Instalowanie przegród

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 787200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1142255,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 787200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRESBUD USŁUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE GRZEGORZ WÓJCIK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8671883261

7.3.3) Ulica: ul. Fabryczna 52

7.3.4) Miejscowość: Baranów Sandomierski

7.3.5) Kod pocztowy: 39-450

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 787200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 9 miesięcy od dnia
podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż prac elewacyjnych nie należy wykonywać w okresie
zimowym tj.: od 01.12.2021 r. do 20.03.2022 r.
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