
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Wykonanie zadania pn. „Remont budynku terapii i wykonanie uszczelnień obróbki blacharskiej
budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz remont łazienek i

pomieszczenia (...)”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pałacowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Woskowice Małe

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 419 65 22, +48 77 419 65 55

1.5.8.) Numer faksu: +48 77 419 65 22 w. 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@olowoskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.olowoskowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie zadania pn. „Remont budynku terapii i wykonanie uszczelnień obróbki blacharskiej
budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz remont łazienek i
pomieszczenia (...)”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69dea36d-1700-11ec-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235814/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-18 19:16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009028/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie zadania pn. „Remont budynku terapii i wykonanie uszczelnień obróbki
blacharskiej budynku pałacu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych oraz
remont łazienek i pomieszczenia (...)”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00183460/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAG.250.3.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 230753,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1: „Remont budynku terapii i wykonanie uszczelnień obróbki blacharskiej budynku pałacu
Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”. 

Przedmiotem zamówienia są:
 Prace na budynku Terapii Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul.
Pałacowa 15, polegające na: malowaniu ścian wewnętrznych i sufitów wszystkich pomieszczeń,
klatek schodowych i holi, wymiana stolarki drzwiowej w sanitariatach znajdujących się w salach
pacjentów, częściowa wymiana grzejników oraz wymiana rynien.
 Prace na budynku Pałacu (obiektu zabytkowego z dachami stromymi i płaskim) Ośrodka
Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, polegające na wykonaniu
uszczelnieniu obróbek blacharskich dachu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 1:
 Budynek Terapii:
• prace przygotowawcze poprzedzające prace malarskie – zabezpieczenie podłóg i okien;
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• przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi starych tynków sufitów wraz z
poszpachlowaniem nierówności – wg. przedmiaru robót;
• dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi sufitów – wg przedmiaru robót, kolorystyka do
ustalenia z Zamawiającym, farby zmywalne silikatowe do uzgodnienia z Zamawiającym;
• przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi starych tynków ścian wraz z
poszpachlowaniem nierówności – wg. przedmiaru robót;
• dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi ścian – wg przedmiaru robót, kolorystyka do
ustalenia z Zamawiającym, farby zmywalne silikatowe do uzgodnienia z Zamawiającym;
• wykucie z muru ościeżnic drewnianych – wg przedmiaru robót;
• montaż nowych drzwi łazienkowych z ościeżnicami PCV wraz z obróbką obsadzenia i
montażem listew narożnikowych PCV po obydwu stronach ościeżnic drzwiowych – kolorystyka
oraz szczegółowe ustalenia z Zamawiającym;
• spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania i ponowne napełnienie, prace
prowadzone będą w okresie grzewczym, w pomieszczeniach w których stale przebywają
pacjenci oraz personel, w związku z czym prace te należy wykonywać w kolejności ustalonej z
Zamawiającym w możliwie krótki terminie ustalonym z Zamawiającym;
• demontaż grzejników stalowych jednopłytowych w łazienkach sal pacjentów – 40 szt. oraz
trzypłytowych w salach pacjentów – 2 szt.
• montaż nowych grzejników stalowych jednopłytowych w łazienkach sal pacjentów – 40 szt.
oraz trzypłytowych w salach pacjentów – 2 szt.
• wymiana zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną śr. 15 mm – 40 szt., śr. 20 mm – 2
szt.;
• wymiana zaworów grzejnikowych odcinających na powrocie – 42 szt.;
• przeprowadzenie próby szczelności z dokonaniem regulacji centralnego ogrzewania;
• sprzątanie pomieszczeń po robotach, usunięcie zabezpieczeń użytych do robót;
• demontaż rynien z blachy stalowej ocynkowanej;
• montaż rynien dachowych śr. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej wraz z montażem
zbiorniczków przy rynnach z gotowych elementów.
 Budynek Pałacu: prace polegające na uszczelnieniu styków obróbek blacharskich pokrycia z
dachówki z murami, kitem uszczelniającym trwale plastycznym, po uprzednim usunięciu starego
uszczelnienia.

Główny kod CPV:
45215222-9 Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych.
Dodatkowe kody CPV: 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek.
45261320-3 Kładzenie rynien.
45261910-6 Naprawa dachów.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421131-1 Instalowanie drzwi.
45442100-8 Roboty malarskie.
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.
Miejsce realizacji zamówienia: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
Woskowice Małe, ul. Pałacowa 15, 46-100 Namysłów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach: nr 3 do SWZ –
Przedmiarach robót; nr 4 do SWZ – Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWIORB). 
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych (STWIORB), obowiązującymi przepisami i normami, sztuką
budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne
warunki pracy, w tym dla użytkowników czynnego obiektu oraz w sposób nie zakłócający pracy
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ośrodków.
4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. 
5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (tj. w projektach,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach,
zestawieniach, formularzach) nazw producentów, patentów, marek, znaków towarowych, bądź
aprobat technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych na takim samym poziomie lub lepszych
niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wykonawca, który
zastosuje podczas wykonywania zamówienia rozwiązania równoważne opisanym przez
Zamawiającego w SWZ, będzie obowiązany uprzednio uzgodnić zmiany na piśmie z
Zamawiającym i wykazać, że zastosowane przez niego w ramach realizacji umowy materiały,
urządzenia, sprzęt lub wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w
SWZ. Ewentualna równoważność musi być wykazywana głównie tam, gdzie Zamawiający ustalił
opis przedmiotu umowy przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty. Natomiast jeżeli Zamawiający dopuścił
rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podał minimalnych parametrów,
które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca obowiązany będzie zaoferować produkt o
właściwościach takich samych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania
(potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych i funkcjonalnych z cechami
technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi wskazanymi w SWZ).
6. Wykonawca może realizować przedmiot umowy o cechach odpowiadających cechom
wskazanym w opisie przedmiotu umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym.
7. Zastosowanie rozwiązań równoważnych, o których mowa wyżej, bez uprzedniej pisemnej
akceptacji Zamawiającego, zostanie uznane przez Zamawiającego, że przedmiot umowy nie
został wykonany w sposób prawidłowy i odmówi jego odbioru.
8. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być w gatunku
pierwszym i muszą posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do
stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu do
końcowego protokołu odbioru robót).
10. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć
odpowiedni sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa,
aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub
odnosić się do działań podejmowanych w związku z zamówieniem i w następstwie podpisania
umowy. 
12. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji – 48 miesięcy, maksymalny 84
miesiące, licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót. Oferta Wykonawcy, który
zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 48 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna ze
SWZ.
13. Wszystkie materiały, w tym odpady powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych w
ramach projektu muszą być zagospodarowane (ponownie użyte, przetworzone,
unieszkodliwione lub magazynowane) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami
ochrony środowiska (w sposób przyjazny środowisku). Wykonawca zobowiązany jest do
posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Koszty wytworzenia, transportu i utylizacji
odpadów należy uwzględnić w cenie oferty. 
14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w SWZ i ofercie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215222-9 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261910-6 - Naprawa dachów

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.5.) Wartość części: 198076,58 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2: „Remont łazienek i pomieszczenia socjalnego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu”.

Przedmiotem zamówienia są prace obejmujące remont trzech pomieszczeń sanitarnych i
pomieszczenia socjalnego w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i
Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25B.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 2:
 Pomieszczenie socjalne:
• prace przygotowawcze poprzedzające prace malarskie – zabezpieczenie podłóg i okien;
• demontaż kratek wentylacyjnych;
• montaż kratek wentylacyjnych;
• przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi starych tynków sufitów wraz z
poszpachlowaniem nierówności – wg przedmiaru robót;
• dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi sufitów – wg przedmiaru robót, kolorystyka do
ustalenia z Zamawiającym, farby zmywalne silikatowe do uzgodnienia z Zamawiającym;
• przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi starych tynków ścian wraz z
poszpachlowaniem nierówności – wg przedmiaru robót;
• dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi ścian – wg przedmiaru robót, kolorystyka do
ustalenia z Zamawiającym, farby zmywalne silikatowe do uzgodnienia z Zamawiającym;
• dwukrotne malowanie farba olejną rur oraz grzejników radiatorowych;
• sprzątanie pomieszczenia po robotach malarskich, usunięcie zabezpieczeń użytych do robót.
 Łazienki: 
• demontaż kratek wentylacyjnych;
• montaż kratek wentylacyjnych;
• rozbiórka okładziny ściennej z płytek ceramicznych;
• rozebranie posadzki z płytek ceramicznych;
• izolacja powierzchni poziomych izolacją płynną x2;
• licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej – kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym;
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• ułożenie płytek ceramicznych na posadzkach na klej - kolorystyka do ustalenia z
Zamawiającym;
• prace przygotowawcze poprzedzające prace malarskie – zabezpieczenie podłóg;
• przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi starych tynków sufitów wraz z
poszpachlowaniem nierówności – wg przedmiaru robót;
• dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi sufitów – wg przedmiaru robót, kolorystyka do
ustalenia z Zamawiającym, farby zmywalne silikatowe do uzgodnienia z Zamawiającym;
• przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi starych tynków ścian wraz z
poszpachlowaniem nierówności – wg przedmiaru robót;
• dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi ścian – wg przedmiaru robót, kolorystyka do
ustalenia z Zamawiającym, farby zmywalne silikatowe do uzgodnienia z Zamawiającym;
• dwukrotne malowanie farba olejną rur oraz grzejników radiatorowych;
• ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych;
• wymiana przewodów elektrycznych;
• wymiana włączników i przełączników;
• wymiana baterii umywalkowych 3 szt. w tym 1 szt. przeznaczona dla osób niepełnosprawnych;
• wymiana umywalki porcelanowej 3 szt. w tym 1 szt. przeznaczona dla osób
niepełnosprawnych;
• wymiana ustępu z miską porcelanowa „kompakt” – 3 szt. w tym 1 szt. przeznaczona dla osób
niepełnosprawnych;
• montaż uchwytów dla niepełnosprawnych przy umywalce i muszli ustępowej;
• wymiana na nowe: uchwytów na ręczniki papierowe, dozowników na mydło, uchwytów na
papier toaletowy i lustra;
• sprzątanie pomieszczeń po robotach, usunięcie zabezpieczeń użytych do robót.

Główny kod CPV:
45215222-9 Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych.
Dodatkowe kody CPV: 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych.
45410000-4 Tynkowanie.
45431000-7 Kładzenie płytek.
45432210-9 Wykładanie ścian.
45442100-8 Roboty malarskie.
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.
Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w
Opolu, ul. Głogowska 25B, 45-315 Opole.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach: nr 3 do SWZ –
Przedmiarach robót; nr 4 do SWZ – Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWIORB). 
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych (STWIORB), obowiązującymi przepisami i normami, sztuką
budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne
warunki pracy, w tym dla użytkowników czynnego obiektu oraz w sposób nie zakłócający pracy
ośrodków.
4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. 
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5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (tj. w projektach,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach,
zestawieniach, formularzach) nazw producentów, patentów, marek, znaków towarowych, bądź
aprobat technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym pod warunkiem zachowania
parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych na takim samym poziomie lub lepszych
niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wykonawca, który
zastosuje podczas wykonywania zamówienia rozwiązania równoważne opisanym przez
Zamawiającego w SWZ, będzie obowiązany uprzednio uzgodnić zmiany na piśmie z
Zamawiającym i wykazać, że zastosowane przez niego w ramach realizacji umowy materiały,
urządzenia, sprzęt lub wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w
SWZ. Ewentualna równoważność musi być wykazywana głównie tam, gdzie Zamawiający ustalił
opis przedmiotu umowy przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty. Natomiast jeżeli Zamawiający dopuścił
rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podał minimalnych parametrów,
które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca obowiązany będzie zaoferować produkt o
właściwościach takich samych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania
(potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych i funkcjonalnych z cechami
technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi wskazanymi w SWZ).
6. Wykonawca może realizować przedmiot umowy o cechach odpowiadających cechom
wskazanym w opisie przedmiotu umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym.
7. Zastosowanie rozwiązań równoważnych, o których mowa wyżej, bez uprzedniej pisemnej
akceptacji Zamawiającego, zostanie uznane przez Zamawiającego, że przedmiot umowy nie
został wykonany w sposób prawidłowy i odmówi jego odbioru.
8. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być w gatunku
pierwszym i muszą posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do
stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu do
końcowego protokołu odbioru robót).
10. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć
odpowiedni sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa,
aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub
odnosić się do działań podejmowanych w związku z zamówieniem i w następstwie podpisania
umowy. 
12. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji – 48 miesięcy, maksymalny 84
miesiące, licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót. Oferta Wykonawcy, który
zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 48 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna ze
SWZ.
13. Wszystkie materiały, w tym odpady powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych w
ramach projektu muszą być zagospodarowane (ponownie użyte, przetworzone,
unieszkodliwione lub magazynowane) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami
ochrony środowiska (w sposób przyjazny środowisku). Wykonawca zobowiązany jest do
posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadów. Koszty wytworzenia, transportu i utylizacji
odpadów należy uwzględnić w cenie oferty. 
14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w SWZ i ofercie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45215222-9 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek
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45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432210-9 - Wykładanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.5.) Wartość części: 32676,68 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy, ponieważ na część 1 nie
złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 93500,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 93500,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 93500,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ILNICKI Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9910529481

7.3.3) Ulica: ul. Laurowa 15B

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-950

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 93500,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-20
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