
Ogłoszenie nr 510214632-N-2020 z dnia 30-10-2020 r. 

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: Remont pomieszczeń sanitarnych i 

aneksów kuchennych wraz z pionami kanalizacyjnymi w budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. 

Paderewskiego 32 w Katowicach 

 

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: 586709-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 

000001347, ul. Bankowa  12, 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, e-

mail dzp@us.edu.pl , faks -. 

Adres strony internetowej (url): www.us.edu.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Inny: Wyższa Uczelnia Publiczna 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont pomieszczeń sanitarnych i aneksów kuchennych wraz z pionami kanalizacyjnymi w budynku 

Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach 



Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

DZP.381.025.2020.RB 

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 jest remont pomieszczeń sanitarnych i aneksów kuchennych wraz z 

pionami kanalizacyjnymi w budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach robót, które to dokumenty należy 

rozpatrywać łącznie. Ww. dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

roboty budowlane i inne czynności ujęte odpowiednio w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych lub w przedmiarze robót lub w umowie, winny być traktowane tak, jakby były 

ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

wszystkich robót i czynności przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1 - 2.4 do SIWZ pn.: dokumentacja 

techniczna, która zawiera: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) – załącznik nr 2.1. Przedmiar robót (branża budowlana) – załącznik nr 2.2. Przedmiar 

robót (branża elektryczna) – załącznik nr 2.3. Przedmiar robót (branża sanitarna) – załącznik nr 2.4. 4) 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 90 dni od daty przekazania terenu budowy. 

Przekazanie terenu budowy nastąpi do 7 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 

wzoru umowy 5) Wykonawca udzieli: minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 

budowlane. 2) Wymagany okres gwarancji na zamontowane wyroby (materiały) – zgodnie z 

gwarancjami udzielanymi przez ich producentów, jednak nie krótszy niż 36 m-cy. 3) Okres rękojmi 

wynosi 60 m-cy. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45442190-5, 45410000-4, 45442180-2, 45432220-2, 45431000-7, 45420000-

7, 45421153-1, 45330000-9, 45311000-0 

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: 29/10/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 277587.78 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  9 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9 

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: P.P.H.U. „MYSBUD” Anna Roszak 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 3 

Kod pocztowy: 41-400 

Miejscowość: Mysłowice 

Kraj/woj.: śląskie 

 

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 229955.45 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 189000.00 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 319800.00 

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. 

 


