
Ogłoszenie nr 510100985-N-2020 z dnia 09-06-2020 r.  

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie: Remont kuchni oraz malowanie 

pomieszczeń magazynowych i sypialni na grupach wychowawczych w Zakładzie 

Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie  

 

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: 538229-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
tak  

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:  
Usługi Projektowe i Badawcze Izabela Grabowska 05-270 Marki, ul. Tęczowa 3/6  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie, Krajowy numer identyfikacyjny 

00032559300000, ul. Obrońców Pokoju  19, 67-200  Głogów, woj. dolnośląskie, państwo 

Polska, tel. 768358830, e-mail sekretariat@zp.glogow.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): zp.glogow.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Remont kuchni oraz malowanie pomieszczeń magazynowych i sypialni na grupach 

wychowawczych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie  

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:  
Ogólny zakres robót odpowiednio dla poszczególnych pomieszczeń (kuchnia, pomieszczenie 

zmywaka, pomieszczenia przy windzie, korytarz parteru przy kuchni wraz z wewnętrzną 

klatką schodową, pomieszczenia gospodarcze, magazyn suchy, magazyn warzyw, zmywak 

warzyw, magazyn nabiału, szatnia personelu, magazyn odzieżowy, suszarnia pralnia, 

korytarz, świetlice, szatnia, łazienki): - roboty zabezpieczające, - rozebranie wykładzin 



ściennych z płytek wraz z licowaniem ścian płytkami, - zeskrobanie i zmycie starych farb, - 

gruntowanie podłoży, - wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych, - dwukrotne malowanie 

farbami lateksowymi, - wykonanie posadzek, - wymiana kratek wentylacyjnych, - dwukrotne 

malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych, - dwukrotne malowanie farbą olejną 

innego metalowego wyposażenia pomieszczeń, - wymiana opraw żarowych hermetycznych 

na oprawy ledowe, - demontaż i montaż wyposażenia pomieszczeń, - wstawienie nowych 

drzwi stalowych wewnętrznych (magazyn warzyw), - wymiana armatury sanitarnej (szatnia 

personelu), - wykonanie instalacji elektrycznej do wykonania wyłączników 

przeciwpożarowych dla budynków internatu i Sali gimnastycznej  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45111300-1, 45442000-7, 45421100-5, 45310000-3, 

45330000-9, 45111220-6  

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: 09/06/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 187077.96  

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: 1  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: HEMAK Zakład Ogólnobudowlany Edward Korościel  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Główna 17a  

Kod pocztowy: 59-180  

Miejscowość: Gaworzyce  

Kraj/woj.: dolnośląskie  

 

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 164924.67  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 164924.67  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 164924.67  

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.  
 


