
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: dotyczy prawego skrzydła szkoły obejmujące zadanie 1, 2. 

Ogłoszenie nr 500166604-N-2018 z dnia 16-07-2018 r. 

Zespół Szkół nr 6: Wykonanie prac mających na celu dostosowanie pomieszczeń do przejęcia 
oddziałów terapeutycznych SP nr 99 w budynku Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 572038-N-2018 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Zespół Szkół nr 6, Krajowy numer identyfikacyjny 93107856000000, ul. Ul. Nowodworska  , 54438   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo 
Polska, tel. 71 798 69 11 wew. 110, e-mail i.markiewicz@zs6.wroc.pl, faks 713 573 171. 
Adres strony internetowej (url): zs6.wroc.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie prac mających na celu dostosowanie pomieszczeń do przejęcia oddziałów terapeutycznych SP nr 99 w budynku Zespołu Szkół nr 6 
we Wrocławiu 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZS6.G.231/1/2018 

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac mających na celu dostosowanie pomieszczeń do przejęcia oddziałów terapeutycznych SP nr 
99 w budynku Zespołu Szkół nr 6 we Wrocławiu, wg wytypowanego zakresu robót określonych w zadaniach od 1 do 5. w budynku Zespołu 
Szkół nr 6, 54-438 Wrocław ul. Nowodworska 70-82 we Wrocławiu. W szczególności obejmujący przebudowę i remont sanitariatów oraz 
roboty w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, wymiany wykładzin posadzkowych, malowanie oraz 
robót towarzyszących wg zakresu określonego w Przedmiarach robót. 1). Cały zakres zamówienia podzielono na dwie części: Część 1 dotyczy 
prawego skrzydła szkoły obejmujące zadanie 1, 2. Zadanie 1 – przystosowanie pomieszczeń dla Administracji (zwolnione pomieszczenia do 
wykorzystania na cele dydaktyczne) na poziomie I piętra w oparciu o Koncepcję pt. Przystosowanie pomieszczeń dla Administracji na 
poziomie I piętra i parteru. Zadanie 2 –przystosowanie pomieszczeń dla Administracji (zwolnione pomieszczenia do wykorzystania na cele 
dydaktyczne) na poziomie parteru w oparciu o Koncepcję pt. Przystosowanie pomieszczeń dla Administracji na poziomie I piętra i parteru. 
Część 2 - dotyczy lewego skrzydła w części północnej i częściowo południowej obejmujące zadanie 3,4,5 Zadanie 3 - roboty w oparciu o 
Projekt budowlany pt. Przebudowa i remont sanitariatów na poziomie i piętra budynku Zespołu Szkół nr 6 przy ulicy Nowodworskiej 70-82 we 
Wrocławiu Zadanie 4 - malowanie sal, wymiana podłóg na korytarzu, wstawienie ścianek i przemontowanie balustrad schodowych dla dzieci 
małych (sala nr 205,204,202,201, korytarz główny ze ściankami i drzwiami z Al., 226,225,224, 223, 222, 221,220) Zadanie 5 –malowania sal 
na poziomie przyziemia i wstawienie wentylacji mechanicznej dla potrzeb sali nr 001 2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie 
z w/w zakresem. 3. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową tj. dokumentację sporządzoną i 
udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w 
szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, wraz z załącznikami do niej, tj. Projekt budowlany pt. 
Przebudowa i remont sanitariatów na poziomie i piętra budynku Zespołu Szkół nr 6 przy ulicy Nowodworskiej 70-82 we Wrocławiu i i 
Koncepcję przystosowania pomieszczeń dla Administracji na poziomie I piętra i parteru. , oraz z wszelkimi zmianami i dodatkowymi 
ustaleniami 4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót. 

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

tak 
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45442100-8, 45410000-4, 45420000-7, 45311000-0, 45330000-9, 45331100-7, 90510000-5 

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: 05/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 147600.65 
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: 
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CZĘŚĆ NR: 2    NAZWA: dotyczy lewego skrzydła w części północnej i częściowo południowej 
obejmujące zadanie 3,4,5 

nie

Nazwa wykonawcy: MARUNERO Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Wielkiego 5/97 
Kod pocztowy: 61-863 
Miejscowość: Poznań 
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 175890 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 175890 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 175890 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 304786.28 
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: MARUNERO Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Wielkiego 5/97 
Kod pocztowy: 61-863 
Miejscowość: Poznań 
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 362850.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 362850.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 362850.00 
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. 
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Drukuj
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