
Ogłoszenie nr 510100284-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.: „Rewitalizacja 

budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Szkolnej 4 w ramach 

projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B”. Inwestycja 

współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa 

nr RPMA.06.02.00 -14-9764/17-00 z dnia 07.08.2018 r. na Remont wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w 

obszarze rewitalizacji A i B.  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

 

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

tak  

Nazwa projektu lub programu  

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Umowa nr RPMA.06.02.00 -14-9764/17-00 z dnia 07.08.2018 r. na Remont 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa 

położonych w obszarze rewitalizacji A i B.  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 522175-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o., Krajowy numer 

identyfikacyjny 13017973000000, ul. ul. Gordziałkowskiego  9, 05-800  Pruszków, woj. 

mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 1603731, e-mail tomasz.zmuda@tbszm.com.pl, faks 

758 84 50.  

Adres strony internetowej (url):  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Inny: Sp.z.o.o.  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w zakresie budynku przy ul. Szkolnej 

4 w ramach projektu pt. „Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego 

zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B”. Inwestycja 

współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa 

nr RPMA.06.02.00 -14-9764/17-00 z dnia 07.08.2018 r. na Remont wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w 

obszarze rewitalizacji A i B.  



Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

PN.3.2020  

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:  

Zakres prac. A/ Prace wynikające z audytu energetycznego: - częściowa wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem elewacji, - 

wykonanie izolacji ścian fundamentowych, - remont pokrycia dachowego, - docieplenie 

stropu poddasza - doposażenie lokali w wewnętrzną instalację c.o. i c.w.u. - zakup i montaż 

węzła dwufunkcyjnego dla potrzeb instalacji c.o. i c.w.u. - remont balkonów, - remont 

kominów, - remont klatki schodowej, - adaptacja pomieszczenia technicznego na potrzeby 

węzła c.o., B/ Prace pozaaudytowe: - zakup i montaż nowej tablicy z numerem porządkowym 

na budynek (typ tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym), - zakup i montaż uchwytu na 

flagi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, - zakup i montaż nowej tablicy 

ogłoszeniowej na klatce schodowej, aluminiowej z przesuwnymi drzwiami, zamykanej na 

klucz o wymiarach 100x80 cm – szt. 1, - montaż tablicy pamiątkowej, - zastosowanie 

udogodnień dla osób niepełnosprawnych, - doposażenie budynku mieszkalnego w instalację 

domofonową, - wymiana zew. opraw oświetleniowych na elewacji na nowe z zastosowaniem 

czujników zmierzchu dla oświetlenia przy wejściu do budynku, - wymiana wew. opraw 

oświetleniowych na nowe z zastosowaniem czujników zmiechrzowo - ruchowych, - wymiana 

instalacji elektrycznej WLZ zasilającej lokale mieszkalne zgodnie z projektem technicznym i 

warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, - doposażenie lokali w dodatkowy obwód 

elektryczny na potrzeby płyty grzewczej i innych urządzeń kuchennych zgodnie z projektem 

technicznym i warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - zagospodarowanie terenu.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7 

 

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: 22/05/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 2216881.73  

Waluta pln  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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: Mirosław Skrzeczyński INSTAL BUD  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Kręta 5 Kanie  

Kod pocztowy: 05-805  

Miejscowość: Otrębusy  

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 809280.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 809280.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 809280.00  

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.  

 


