
Ogłoszenie nr 372287 - 2016 z dnia 2016-12-22 r. 

 

Suwałki: Remont zamieszkałych lokali nr 13 i 16 w budynku przy 
ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach polegający na likwidacji skutków 

pożaru 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie 
Nazwa projektu lub programu 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
tak  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Gmina Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki, w imieniu której działa Zarząd Budynków 
Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej  
nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o, krajowy numer 
identyfikacyjny 36336992000000, ul. ul. Wigierska  32, 16400   Suwałki, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 87 
563 50 00, faks 87 563 50 79, e-mail m.kopyra@zbm.suwalki.pl ; sekretariat@zbm.suwalki.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.zbm.suwalki.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku 
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
(jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest 
podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Remont zamieszkałych lokali nr 13 i 16 w budynku przy ul. Waryńskiego 11 w Suwałkach polegający na likwidacji 
skutków pożaru 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
113/R.B/2016 
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:  
Mieszkanie nr 16: 1. Wymiana nadpalonej ścianki między pomieszczeniem WC, a kuchnią wraz z osadzeniem 
drzwi łazienkowych z ościeżnicą. 2. Rozebranie podłogi w kuchni. 3. Rozbiórka polepy stropów drewnianych w 



kuchni. 4. Uzupełnienie belki stropowej drewnianej z wykonaniem połączenia zgodnie z załączonym rysunkiem. 5. 

Uzupełnienie tynków kategorii III na ścianach po rozbiórce trzonu kuchennego. 6. Uzupełnienie ślepego pułapu 
stropu drewnianego. 7. Izolacje cieplne przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. 8. Przybicie do podłóg płyty OSB 
gr 18 mm. 9. Ułożenie wykładziny PCV wraz z wymianą listew przyściennych. 10. Wymiana progów drzwiowych 
szt. 2. 11. Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt. 2. 12. Montaż drzwi łazienkowych wraz z ościeżnicą 
szt. 1. 13. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów w kuchni po uprzednim przygotowaniu 
podłoża. 14. Montaż zlewu jednokomorowego szt. 1. Mieszkanie nr 13: 1. Wykonanie konstrukcji rusztów z listew 
drewnianych na stropie pod płyty kartonowo-gipsowe. 2. Okładziny stropów pojedyncze z płyt kartonowo-
gipsowych. 3.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu w pokoju po uprzednim przygotowaniu podłoża. 
Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
 
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie z wolnej ręki 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT5245.36 

Waluta PLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert 
w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

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

nie  

Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Władysław Guzy,  ul. Jeziorna 2,  16-

400,  Bakałarzewo,  kraj/woj. podlaskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5664.99 

Oferta z najniższą ceną/kosztem  



> Oferta z najwyższą ceną/kosztem  

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

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  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 66  ustawy Pzp.  
 
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami.  
Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie obejmuje roboty mające na celu likwidację skutków pożaru, którego 
przyczyną było zapalenie się belki stropowej drewnianej opartej w kominie dymowym. W wyniku pożaru uległy 
zniszczeniu elementy stropu pomiędzy lokalem mieszkalnym nr 13 i 16. Na ścianach osady sadzy. W wyniku 
działania wysokich temperatur stolarka drzwiowa oraz fragmenty ścianki działowej uległy nadpaleniu. Część 
urządzeń sanitarnych została uszkodzona. W celu odciążenia stropu zaistniała konieczność rozbiórki trzonu 
kuchennego znajdującego się w mieszkaniu nr 16. Uzasadnienie prawne: Ze względu na wyjątkową sytuację 
niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest 
natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów 
udzielenia zamówienia - zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 
2164 za zm.) 

 


