
Ogłoszenie nr 510169194-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.  

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: „Ocieplenie dachów wolnostojącego budynku 

warsztatowego z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, 

jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu 

„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej.  

 

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  

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 571040-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 28058224900000, ul. 

Grunwaldzka  49, 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 670 

92 14, e-mail sekretariat@zegluga.com.pl, faks -.  

Adres strony internetowej (url): www.zegluga.com.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Ocieplenie dachów wolnostojącego budynku warsztatowego z częścią biurowo-socjalną w 

Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, 

województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności 

energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP/ZOE/02/2019  

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:  
W zakresie robót przewidziane jest wykonanie: 1. Demontaż instalacji odgromowej, 

demontaż nieczynnych zbędnych wentylatorów dachowych; 1. Demontaż obróbek 



blacharskich, rynien i rur spustowych, wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki na 

składowisko odpadów; 2. Podmurowanie cegłą pełną kl. 150 na zaprawie cementowo-

wapiennej wszystkich istniejących murków ogniowych (attyk) o 30 cm (4 warstwy); 3. 

Przygotowanie starego podłoża; 4. Ułożenie termoizolacji z wełny mineralnej dachowej 

twardej - zróżnicowana grubość na poszczególnych dachach; 5. Ułożenie papy podkładowej 

perforowanej przeznaczonej do mocowania mechanicznego, wraz z montażem kołkami; 6. 

Montaż kominków wentylacyjnych; 7. Montaż obróbek blacharskich; 8. Montaż papy 

podkładowej i nawierzchniowej przez zgrzanie; 9. Ponowny montaż instalacji odgromowej - 

nowej wraz z pomiarami; 10. Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej; 11. 

Szczegółowy zakres robót stanowi element ocieplenia budynku warsztatowego z częścią 

biurowo-socjalna w Ostródzie określony w dokumentacji projektowej (załącznik nr 4 do 

SIWZ), w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiORB)(załącznik nr 6 do SIWZ) i przedmiarze robót (załącznik nr 5 do SIWZ) 12. 

Wykonawca ma obowiązek dokonać weryfikacji stanu z natury/inwentaryzacji budynku i/lub 

jego elementów/wyposażenia/układów.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45261000-4, 45261214-7, 45453000-7, 45321000-3, 45310000-3  

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: 12/08/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 193321.07  

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:  

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 225000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 225000.00  



Oferta z najwyższą ceną/kosztem 321242.69  

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.  
 


