
Ogłoszenie nr 510403999-N-2021 z dnia 18.01.2021 r.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.: Termomodernizacja budynku 

administracyjno-socjalnego miejskiej oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim wraz z 

wymianą wewnętrznej instalacji c.o. 

 

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:  
nie  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 762799-N-2020  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 

55032671500000, ul. Przemysłowa  5, 06-200  Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. 297 171 561, e-mail mzwik@vp.pl, faks 297 171 561.  

Adres strony internetowej (url):  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: osoba prawna - spółka prawa handlowego ze 100% udziałem jednostki samorządu 

terytorialnego - Gminy Miasta Maków Mazowiecki  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego miejskiej oczyszczalni ścieków w 

Makowie Mazowieckim wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o.  

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:  
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku 

administracyjno-socjalnego miejskiej oczyszczalni ścieków oraz wymianą wewnętrznej 

instalacji c.o. w ww. budynku. Budynek położony jest w Makowie Mazowieckim przy ulicy 

Moniuszki 121 (działka o nr ew. 2024/1). Niniejsze zamówienie obejmuje: Wykonanie 

ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - ścian przyziemia (gr. 15 cm); Wykonanie ocieplenia 

ścian fundamentowych budynku (gr. 12 cm); Wymianę stolarki okiennej (drewnianej) na 

okna PVC trzyszybowe; Wymianę drzwi zewnętrznych budynku na drzwi z aluminium 

ciepłego; Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej (gr. 20 cm) 

wraz z montażem kominków wentylacyjnych, remontem kominów wentylacyjnych ponad 

dachem oraz wykonania pokrycia dachu papą termozgrzewalna; Wykonanie instalacji 



odgromowej; Wykonanie odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej) 

oraz wykonanie obróbek blacharskich; Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku; 

Wykonanie opaski budynku z betowej kostki brukowej na podbudowie cementowo piaskowej 

(ograniczonej obrzeżami betonowymi); Wymianę na nową wewnętrznej instalacji c.o. 

poprzez montaż nowych rurociągów (zasilanie/powrót); nowych grzejników c.o., zaworów, 

głowic termostatycznych.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45321000-3, 45261210-9, 45261320-3, 45421100-5, 45330000-9  

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: 13/01/2021  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 260000  

Waluta pln  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  5  

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: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUDOMUR Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ogrodowa 5  

Kod pocztowy: 06-100  

Miejscowość: Pułtusk  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

nie 

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 319800  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 319800  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 393600  

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.  

  
 


