
Ogłoszenie nr 510176127-N-2020 z dnia 14-09-2020 r. 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-

socjalnego (kat. XVI), wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, 

zbiornikiem gazu i instalacją wewnętrzną gazu i zbiornikiem na wody opadowe na terenie 

ZGO Pukinin” 

 

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: 565044-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10044132700000, ul. ul. 

Katowicka  20, 96-200  Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 814 24 24, 

e-mail odpady@zgoaquarium.pl, faks 46 814 24 24.  

Adres strony internetowej (url): www.zgoaquarium.pl  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

www.zgoaquarium.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-socjalnego (kat. XVI), wraz z 

bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, zbiornikiem gazu i instalacją 

wewnętrzną gazu i zbiornikiem na wody opadowe na terenie ZGO Pukinin”  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP/08/2020  

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 są roboty budowlane dla zadania „Rozbudowa i przebudowa 

budynku administracyjno-socjalnego (kat. XVI), wraz z bezodpływowym zbiornikiem na 

nieczystości ciekłe, zbiornikiem gazu i instalacją wewnętrzną gazu i zbiornikiem na wody 

opadowe na terenie ZGO Pukinin” wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja obejmuje 



przebudowę i rozbudowę budynku administracyjno-socjalnego łącznie z instalacjami: wody, 

kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, centralnego 

ogrzewania wraz z zbiornikiem na gaz, kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem na wody 

opadowe, instalacją elektryczną i wentylacji mechanicznej oraz niezbędną infrastrukturą 

techniczną w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W istniejącej 

części budynku administracyjno –socjalnego planuje się przebudowę części pomieszczeń oraz 

wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych a także wykonanie nowej instalacji 

wentylacji mechanicznej oraz zmianę źródła ciepła na kocioł na gaz z nowoprojektowanego 

zbiornika zlokalizowanego na działce. Projektuje się rozbudowę od strony zachodniej 

istniejącej części budynku. Projektowana rozbudowa będzie parterowa, niepodpiwniczona, z 

stropodachem płaskim osłoniętym attyką. 2) Szczegółowy zakres i sposób wykonywania 

robót objętych zamówieniem określają: siwz, projekt budowlany, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiary stanowiące załączniki do SIWZ. 

Ponadto roboty budowlane objęte umową mają być wykonane zgodnie z wydaną przez 

Starostę Rawskiego decyzją o pozwolenia na budowę Nr 261/2020 z dnia 30.06.2020 r., 

przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a oddany obiekt musi spełniać wszystkie warunki 

gwarantujące jego użytkowanie zgodnie z celem jakiemu ma służyć.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45111100-9, 45111200-0, 45215000-7, 45262311-4, 

45320000-6, 45262522-6, 45450000-6, 45430000-0, 45431000-7, 45261210-9, 45261211-6, 

45421000-4, 45400000-1, 45410000-4, 45440000-3, 45431000-7, 45233222-1, 45112700-2, 

45231300-8, 45111000-8, 45332200-5, 45332400-7, 45330000-9, 45331200-8, 45310000-3, 

45300000-0, 45321000-3, 45331100-7, 45331000-6, 45333000-0  

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: 09/09/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 1329817.84  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  6  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4  

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: Firma Budowlana Robert Szyszkowski ES-BUD  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Przytycka 162, Bielicha  

Kod pocztowy: 26-600  

Miejscowość: Radom  

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 1649430.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1649430.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2189264.51  

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:  
pkt.IV.6) CENY BRUTTO  

 

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.  
 


