
Ogłoszenie nr 510105416-N-2019 z dnia 28-05-2019 r.

Gmina Rybno: Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie.
  

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: 527470-N-2019

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Rybno, Krajowy numer identyfikacyjny 75014846600000, ul. ul. Długa  20, 96-514 
Rybno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 468 611 438, e-mail
sekretariat@gminarybno.com, faks 468 611 438. 
Adres strony internetowej (url): www.gminarybno.com 
Adres profilu nabywcy: http://gminarybno.com/bip/zamowienia-publiczne/2019-7/rgk-271-3-
2019 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RGK.271.3.2019

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: 

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa dachu
budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie”. Budynek zlokalizowany jest w Rybnie przy ul.
Długiej 11 na działce nr ewid. 38/1. Podstawowe dane budynku : budynek posiada dwie
kondygnacje z poddaszem użytkowym. Ściany konstrukcyjne budynku z cegły pełnej
ceramicznej, stropy na belkach stalowych wypełnionych płytami żelbetonowymi. Więźba
dachowa o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej dwuspadowa o różnym spadku i powierzchni
połaci. Między krokwiami więźby dachowej znajduje się ocieplenie z wełny mineralnej o gr. 15
cm z obiciem dwiema warstwami płyty gipsowej. Na wierzchu krokwi membrana paraizolacyjna
łaty i blachodachówka. Okna na poddaszu połaciowe o pow. do 1,0 m². Kominy wentylacyjne
ponad dachem z cegły ceramicznej. Obiekt nie znajduje się w rejestrze i pod ochrona



konserwatora zabytków. 1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: ustawienie
rusztowań wzdłuż elewacji po obu stronach budynku zdemontowanie istniejącej instalacji
odgromowej na dachu rozebranie obróbek blacharskich kominów, pasów przyściennych, rynien,
rur spustowych rozebranie poszycia dachowego z blach trapezowych kontr łat i łat
zdemontowanie izolacji z wełny mineralnej wyjęcie okien połaciowych z konstrukcji więźby
dachowej zamontowanie nowych okien połaciowych U=1,1 W/m²K z naprawą ościeży płytami
g-k i pomalowaniem wykonanie między istniejącymi krokwiami izolacji z foli paroizolacyjnej
ułożenie między istniejącymi krokwiami wełny mineralnej gr. 20 cm wykonanie odeskowania
połaci dachowych z desek gr. 25 mm zabezpieczanych środkiem grzybobójczym i
ogniochronnym, - zapewnić możliwość przewietrzania przestrzeni pod deskowaniem – wlot
powietrza pod okapem połaci i wylot w kalenicy dachu zamontowanie pasa podrynnowego i
nadrynnowego z blachy powlekanej wykonanie pokrycia z jednej warstwy papy wierzchniego
krycia przybicie kontr łat i łat zaimpregnowanych środkiem grzybobójczym i ogniochronnym w
odległości zalecanej przez producenta blach położenie blachodachówki wys. 35 mm powlekanej
z zastosowaniem do mocowania wkrętów farmerskich wykonanie obróbek blacharskich
kominów, murków, okien połaciowych, wyłazów dachowych, rynien i rur spustowych
ciągnionych uzupełnienie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem wykonanie z
użyciem nowych materiałów instalacji odgromowej rozebranie rusztowań posprzątanie placu
budowy 2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają dokumentacja techniczna: - projekt
budowlany, - przedmiar robót budowlanych, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót, - wyjaśnienia Zamawiającego złożone w trakcie postępowania przetargowego, -
Zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy obiektu budowlanego z dnia 20.02.2019 r.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45261210-9

 
Dodatkowe kody CPV: 44212310-5, 45261200-6, 45261410-1, 45261910-6, 45311200-2,
45421100-5

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: 24/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 216465.82 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA



Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech 
Email wykonawcy: wojciechszwech@op.pl 
Adres pocztowy: Maszewo Duże ul. Dębowa 37 
Kod pocztowy: 09-400 
Miejscowość: Płock 
Kraj/woj.: mazowieckie 
 
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 294954.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 234836.78 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 362000.00 
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. 


