
Ogłoszenie nr 510158988-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.  
Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Remont elewacji frontowej 

oraz ocieplenie ścian zewnętrznych, remont klatki schodowej budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego położonego w Głubczycach przy ul. Kościuszki 6 

 
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: 568316-N-2019  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych:  
nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer 
identyfikacyjny 53127669100000, ul. ul. Pocztowa  8, 48-100  Głubczyce, woj. opolskie, 
państwo Polska, tel. 774 852 242, e-mail gtbs_gl@poczta.onet.pl, faks 774 852 242.  
Adres strony internetowej (url):  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Remont elewacji frontowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych, remont klatki schodowej 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Głubczycach przy ul. Kościuszki 6  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
GTBS-I/1/2019  
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:  
1) Ocieplenie i kolorystyka elewacji północnej, południowej i zachodniej 2) Remont elewacji 
wschodniej 3) Remont klatki schodowej 4) Remont muru, opaska przy budynku i malowanie 
ogrodzenia Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym – zamieszkałym budynku 
mieszkalnym. Zamawiający wymaga takiej organizacji prac, aby w miarę możliwości nie 
zakłócać normalnego funkcjonowania mieszkańców, z bezwzględnym zachowaniem ciszy 
nocnej. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również: 1) Wszelkie 
prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót 
ujętych w przedmiarze robót. 2) Wszelkie inne roboty, prace, niezbędne czynności, obowiązki 
i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania 



i odbioru robót, przedmiaru robót). 3) Wykonawca dokona urządzenia placu budowy we 
własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczy i oznakuje, miejsca wykonywania robót, jak 
również zabezpieczy miejsca składowania materiałów. 4) Wykonawca zobowiązany będzie 
przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i 
zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i koszt odpady powstałe podczas realizacji 
zadania. 5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za wszelkie 
uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania robót, w tym również za uszkodzenia sieci 
bądź instalacji znajdujących się na terenie budowy. 6. Wymogi dotyczące sposobu wykonania 
przedmiotu zamówienia. 1) Zakres robót budowlanych, które wykonawca zobowiązany 
będzie wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia podany jest w załączonym do siwz 
przedmiarze robót – tzn. wykonawca złoży ofertę z uwzględnieniem wynagrodzenia 
kosztorysowego na podstawie zakresu wynikającego z załączonego przedmiaru robót. 2) 
Ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w kosztorysie oferto-wym 
wykonawcy muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym 
koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, tymczasowych i towarzyszących, 
utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami wykonanych ro-bót, oraz inne 
wynikające z zapisów i załączników do siwz. 3) W związku z wynagrodzeniem 
kosztorysowym wykonawca zobowiązany będzie załą-czyć do oferty kosztorys ofertowy 
szczegółowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do siwz. 4) 
Materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użycia wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć poza teren budowy na własny koszt przy przestrzeganiu 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 z 
późn. zm.). Dokumenty przeprowadzenia utylizacji lub przekazania do utyliza-cji należy 
przedstawić wraz z dokumentacją odbiorową. 5) Materiały pochodzące z demontażu będą 
należeć do wykonawcy, a ich ewentualne zagospodarowanie lub utylizacja nie podlega 
dodatkowemu wynagrodzeniu. 6) Roboty składające się na przedmiot zamówienia należy 
wykonywać z należytą sta-rannością, zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót, 
STWiORB, obowią-zującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 7) Materiały stosowane 
przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i 
odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w 
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 
jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w normach i STWiORB.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie  
II.5) Główny Kod CPV:  45000000-7 
 
Dodatkowe kody CPV: 45262690-4, 45453000-7, 45110000-1, 45262120-8, 45262110-5, 
45410000-4, 45442100-8, 45443000-4, 45452000-0, 45450000-6, 45261320-3, 45450000-6, 
45261320-3, 45320000-6, 45321000-3  
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: 31/07/2019  
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia  
Wartość bez VAT 194059.70  
Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  
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 ZA MÓWIENIA   
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji EMBUD Michał Żychoń  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: ul. Stelmacha nr 9  
Kod pocztowy: 48-100  
Miejscowość: Głubczyce  
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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 194059.70  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 194059.70  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 194059.70  
Waluta: PLN  
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 N EGOCJACJI 
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI 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.  
 


