
Ogłoszenie nr 510016054-N-2020 z dnia 28-01-2020 r.  

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: „ Budowa instalacji powietrznych gazowych pomp 

ciepła wraz z kotłem, instalacją gazową oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody użytkowej” 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 wbudynku Żeglugi Ostródzkiej  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 638150-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): https://www.e-bip.org.pl/zegluga/6039  

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„ Budowa instalacji powietrznych gazowych pomp ciepła wraz z kotłem, instalacją gazową 

oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej” w ramach 

projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP/ZOE/15/2019  

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:  
Budowa instalacji powietrznych gazowych pomp ciepła wraz z kotłem, instalacją gazową 

oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, oraz jej 

uruchomienie i dopełnienie wszelkich formalności urzędowych. Zgodnie z dokumentacją 



stanowiącą załącznik do SIWZ tj. projekt budowlany tom II- styczeń 2017, projekt 

budowlany- zamienny- sierpień 2018, STWiOR- styczeń 2017 i przedmiar robót- lipiec 2018.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 42511110-5 

 

Dodatkowe kody CPV: 45331100-7, 42122460-2  

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: 27/01/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 1046634.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  

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 1160000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1160000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1160000.00  

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.  
 


