
 
 

Ogłoszenie nr 500078482-N-2018 z dnia 11-04-2018 r.  

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku: 

Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób 

niepełnosprawnych.  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej tak  

Nazwa projektu lub programu Rozbudowa siedziby PSONI KOŁO w Giżycku w celu 

prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowanie ze środków UE w 

ramach osi priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” w ramach działania 

9.2 „Infrastruktura socjalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020.  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 518009-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, 

Krajowy numer identyfikacyjny 51147240400000, ul. Dąbrowskiego  15, 11-500  Giżycko, woj. 

warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874292909, e-mail arekmarcisz@op.pl, faks 

874292909.  

Adres strony internetowej (url): http://psonigizycko.org.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Inny: organizacja pożytku publicznego  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Rozbudowa siedziby PSONI Koło w Giżycku w celu prowadzenia aktywizacji społecznej osób 

niepełnosprawnych.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 1/2018  

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 zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku będącego siedzibą Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, ul. 

Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko. Budynek jest objęty opieką konserwatorską i wpisany jest 

do rejestru zabytków. Do przedmiotowej inwestycji zostały wydane zalecenia konserwatorskie. 

Planowana rozbudowa istniejącego budynku zlokalizowana jest od strony południowej na 

ścianie szczytowej, w miejscu wiatrołapu, schodów zewnętrznych i pochylni. Rozbudowa będzie 



 
stanowiła bryłę trzykondygnacyjną o wymiarach zewnętrznych 3,49m x 3,15m i wysokości 

8,50m od frontu oraz 9,40m od strony wschodniej. Całość projektowanej rozbudowy planuje się 

przykryć dachem płaskim o nachyleniu do 3 stopni, bez żadnej ingerencji w obecny dach wysoki 

istniejącego budynku. Projektowana rozbudowa wyposażona zostanie w instalację wodno-

kanalizacyjną, grzewczą, elektryczną i ochrony p.poż. Powyższe instalacje należy wykonać z 

podłączeniem do istniejących instalacji wewnętrznych w rozbudowywanym budynku. W trakcie 

prowadzenia prac budowlanych Wykonawca musi zabezpieczyć możliwość bezpiecznego 

wejścia do budynku, w tym również osób niepełnosprawnych. Przed zakupem i montażem 

materiałów takich jak np. terakoty, glazury, wykładziny PCV, farby, listwy, drzwi, okna, 

armatura wc, itp. każdorazowo Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym rodzaj i 

kolorystykę użytych materiałów i wyrobów. Zakres przedmiotu do wykonania przez 

Wykonawcę obejmuje w szczególności wykonanie zakresu opisanego w dokumentacji 

projektowej a w tym w projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, przedmiarach, warunkach, uzgodnieniach, zgłoszeniach i 

dokumentach opisujących przedmiot zamówienia w SIWZ, wzorach umowy załączonych do 

SIWZ oraz pozostałych załącznikach do SIWZ a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

obiektu w imieniu Zamawiającego oraz wykonanie wszystkich czynności, które okażą się 

konieczne do osiągnięcia celu inwestycji i zakresu przedmiotu inwestycji. Ponadto, do 

obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, akceptacji i uzyskanie 

uzgodnień i wniesienie opłat, które są niezbędne do osiągnięcia celu inwestycji, zgodnie z 

przyjętą w umowie ryczałtową formułą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy. Szczegółowy zakres robót oraz sposób wykonania i odbioru prac określają: 1) 

Dokumentacja Projektowa; 2) Przedmiary robót; 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, zwana dalej „Specyfikacją techniczną”; 4) Zapisy SIWZ i wzoru 

umowy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

związanych z wykonywaniem prac ogólnobudowlanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów, projektantów oraz pracowników administracji. 

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych 

pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub 

Podwykonawcy pracowników. Zakres prac ogólnobudowlanych przewidzianych do realizacji 

przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę opisane są w Dokumentacji Projektowej 

oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części: nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45210000-2, 45260000-7, 45300000-0, 

45400000-1  

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: 06/04/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 590074.79  

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 ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 

Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Wielobranżowa "NIEGOCIN"  

Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko  

Kod pocztowy: 11-500 Miejscowość: Giżycko  

Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie  

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 870563.68  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 870563.68  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 870563.68  

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.  

 

 


