
Ogłoszenie nr 510058039-N-2019 z dnia 26-03-2019 r. 
 

Gmina Opatówek: Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) 
oraz zmiana sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" 

na funkcję użyteczności publicznej - bibliotekę publiczną oraz budowa muru ażurowego. 
 

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 
"Rozwój instytucji kultury na terenie gminy Opatówek", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś 
priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego, Poddziałanie 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 
w ramach ZIT dla rozwoju AKO. 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 508676-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Opatówek, Krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, 
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7618080, 7618454, e-mail przetargi@opatowek.pl, faks 627 618 017. 
Adres strony internetowej (url): www.opatowek.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania 
domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej - bibliotekę publiczną oraz budowa muru 
ażurowego. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.IN.271.5.2019 
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: 
Przebudowa, rozbudowa (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmiana sposobu użytkowania 
domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej - biblioteki publicznej oraz budowy muru 
ażurowego wraz z dojściami, dojazdami, zielenią i miejscem na odpady. Przeprowadzenie prac konserwatorskich 
elewacji domku gotyckiego tzw. "Cukierni" wymiana ślusarki okiennej i drzwiowej, Zakres robót obejmuje: - roboty 
ziemne, żelbetowe i murowe - stropy -ślusarka okienno - drzwiowa - podłoża i posadzki - tynki, okładziny ścian, 
malowanie - dach - pokrycie - elewacja - zagospodarowanie terenu - wyposażenie - kotłownia ST 3.30 - detekcja 
gazu - przyłącze wodociągowe - ST 3.50 - sieć wodociągowa - ST 3.50 - przyłącze kanalizacji sanitarnej - ST 3.50 
- sieć kanalizacji sanitarnej - ST 3.50 - wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - ST 3.30 - wewnętrzna 
instalacja wodociągowa - ST 3.30 - instalacja co - wentylacja mechaniczna - rozdzielnia RG - instalacja oświetlenia 
- instalacje gniazd 230V - instalacja odgromowa - instalacja wyrównawcza - instalacja słaboprądowa 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 
 
Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45330000-9, 45333000-0, 45312310-3, 45311100-1, 45311200-2, 45314320-0 
 



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: 26/03/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 1120648.58 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 
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: 
tak 
 
Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany MAXBUD Wojciech Przepiórka - lider konsorcjum 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Saczyn 40 
Kod pocztowy: 62-872 
Miejscowość: Godziesze Małe 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
 
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 
 
Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Budowlana PAWBUD Sławomir Pawelec - partner konsorcjum 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Macedońska 13 
Kod pocztowy: 62-800 
Miejscowość: Kalisz 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
 
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 1745000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1745000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1982375.48 
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. 
 
 
 Burmistrz Gminy Opatówek 
 /-/ Sebastian Wardęcki 


