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Ogłoszenie nr 510101191-N-2019 z dnia 23-05-2019 r.

Gmina Łambinowice: Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości
Łambinowice.

  
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 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu "Ochrona zabytków i
budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 519827-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łambinowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141284600000, ul. ul. Tadeusza
Zawadzkiego  29, 48-316  Łambinowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 311 300, e-mail
ug@lambinowice.pl, faks 774 311 301. 
Adres strony internetowej (url): http://www.lambinowice.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa budynku dawnego kasyna oficerskiego w miejscowości Łambinowice.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.4.19

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: 

Zakres zamówienia obejmuje wzmocnienie konstrukcji nośnej budynku, która uległa degradacji i
wymaga wykonania zabiegów, które pozwolą na dalszą, bezpieczną eksploatację budynku,
zgodną z jego przeznaczeniem. W ramach zadania nie przewiduje się wymiany stolarki okiennej,
drzwiowej, a ingerencja w instalacje elektryczne i sanitarne ma charakter wtórny wynikający, z
wprowadzenia wzmocnień i robót im towarzyszących. Nie przewiduje się również ingerencji w
zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Przedmiotowy obiekt znajduje się na terenie Miejsca
Pamięci Narodowej w Łambinowicach na działkach nr 592/9 i 592/26. Jest to obiekt
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wolnostojący, czterobryłowy, składający się z części sali, dwukondygnacyjnej części
administracyjnej wraz z dobudowaną częścią parterową, oraz parterowego zaplecza kuchennego
wraz z magazynem i sanitariatami. Obecnie pełni funkcję kulturalno – oświatową, stanowiąc
siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Bilans parametrów nieruchomości:
Powierzchnia zabudowy budynku: 624,2 m2 Kubatura: ok. 6085 m3 Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią
załączniki do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45262311-4, 45111200-0, 45262310-7, 45262500-6, 45110000-1

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: 15/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 992475.73 
Waluta zł

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: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ATRA U" Jadwiga Flek 
Email wykonawcy: atrau@onet.pl 
Adres pocztowy: ul. Grodkowska 9 
Kod pocztowy: 48-300 
Miejscowość: Nysa 
Kraj/woj.: Polska 
 
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:
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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 1220745.15 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1220745.15 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1220745.15 
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. 


