
Ogłoszenie nr 510146928-N-2019 z dnia 17-07-2019 r. 
Wójt Gminy Drużbice: Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę

wiejską

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: 538665-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Wójt Gminy Drużbice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064808900000, ul. Drużbice 77A  , 97-
403  Drużbice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 044 6311078 (79), e-mail ug@druzbice.pl, faks 
446 311 259. 
Adres strony internetowej (url): www.druzbice.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
FZR.271.3.2019 
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: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na 
przebudowie remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską –lokalizacja 
inwestycji: działka nr ewidencyjny 237, obręb geodezyjny 6 Drużbice-Kolonia; Zakres rzeczowy 
zadania obejmuje: 1. Elementy wykończenia wewnętrznego: 1) Wykonanie ścianek działowych. 2) 
Wykonanie tynków wewnętrznych. 3) Wykonanie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej 
z wypełnieniem płytami. 4) Wykonanie sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym z płyt GKBI.
5) Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynków. 6) 
Wykonanie gruntowania podłoży. 7) Wykonanie dwukrotnego malowania farbami emulsyjnymi 
(lateksowymi). 8) Ułożenie płytek ceramicznych na podłogach oraz ścianach.9) Wykonanie sceny 
drewnianej –konstrukcja z płyt OSB. 10) Wykonanie posadzki z deski barlineckiej. 11) Montaż 
stolarki drzwiowej wewnętrznej. 2. Elementy wykończenia zewnętrznego: 1) Wykonanie podbitki 
okapu. 2) Montaż balustrady schodowej malowanej proszkowo. 3) Montaż pochwytu dla osób 
niepełnosprawnych. 4) Wykonanie schodów zewnętrznych. 5) Wykonanie zadaszenia z 
poliwęglanu. 6) Wykonanie robót ziemnych (wykopy oraz korytowanie). 7)Wykonanie podsypki 



piaskowej, podbudowy betonowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z 
obrzeżami betonowymi. 8) Wykonanie odbicia starych i uzupełnienia tynków zewnętrznych. 9) 
Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie. 10) Montaż płyt styropianowych ekostrudowych 
wraz ułożeniem izolacji z folii polietylenowej kubełkowej. 11) Wykonanie tynku mozaikowego 
żywicznego na cokole. 12) Ocieplenia ścian budynku płytami z wełny mineralnej wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej 
mineralnej. 13) Wykonanie dwukrotnego malowania elewacji farbą silikatową. 3. Wykonanie robót 
elektrycznych: 1) Wykonanie robót demontażowych. 2) Wykonanie tablicy rozdzielczej (tablica do 
30 kg). 3) Montaż wyłącznika pożarowego. 4) Wykucie bruzd dla przewodów i rur wraz z ich 
zaprawieniem. 5) Układanie przewodów kabelkowych oraz kabli w listwach, kanałach 
elektroinstalacyjnych oraz gotowych bruzdach. 6) Montaż łączników w puszkach instalacyjnych. 7)
Montaż opraw oświetleniowych oraz opraw oświetlenia awaryjnego. 8) Montaż gniazd 
wtyczkowych 1 fazowych oraz gniazda 3 fazowego. 9) Wykonanie instalacji odgromowej. 10) 
Wykonanie badań i pomiarów wykonanych instalacji. 4. Wykonanie robót instalacyjnych (instalacja
klimatyzacji freonowej oraz instalacja wentylacji): 1) Wykonanie rurociągów do obiegu freonu o 
średnicy 3/8", ½", 5/", 7/8". 2) Wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej 
ocynkowanej oraz niezbędnych kształtek o średnicy: do 630 mm, do 400 mm, do 315 mm. 3) 
Wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matą lamelową grubości 20 mm i 
40 mm. 4) Montaż przepustnic jednopłaszczyznowych stalowych kołowych. 5) Montaż 
anemostatów kwadratowych oraz czerpni dachowych prostokątnych.. 3.2. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowią: 1) projekt budowlany (architektura i konstrukcja) -stanowiący 
zał. Nr 12 do SIWZ, 2) projekt budowlany ( instalacje elektryczne) -stanowiący zał. Nr 13 do 
SIWZ, 3) projekt budowlany (instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) -stanowiący zał. 
Nr 14 do SIWZ, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (architektura i konstrukcja 
-stanowiąca zał. Nr 15 do SIWZ, 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót( instalacje 
elektryczne) -stanowiąca zał. Nr 16 do SIWZ, 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
(instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) -stanowiąca zał. Nr 17 do SIWZ, 7) kosztorys 
nakładczy (architektura i konstrukcja) -stanowiący zał. Nr 18 do SIWZ. 8) Kosztorys nakładczy 
( instalacje elektryczne) -stanowiący zał. Nr 19 do SIWZ. 9) Kosztorysnakładczy (instalacja 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) -stanowiący zał. Nr 20 do SIWZ. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45110000-1

Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45430000-0, 45443000-4, 45453000-7, 45262300-4, 
45262500-6, 45310000-3, 45331200-8 
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: 27/06/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 412195.12 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 



liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
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: „SZYMBUD” Zakład Transportowo - Sprzętowo – Budowlany Waldemar 
Szymczyk 
Email wykonawcy: szymbud@szymbud.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Św. Rozalii 19 
Kod pocztowy: 97-500 
Miejscowość: Radomsko 
Kraj/woj.: łódzkie 

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 507000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 507000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 555000.00 
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 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.


