
Ogłoszenie nr 510189851 -N-2020 z dnia 01-10-2020 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU 
REJONOWEGO W DĘBICY PRZY UL. SŁONECZNEJ 3 - dokończenie robót budowlanych 

dotychczas nie wykonanych zgodnie z Szczegółowym Protokołem Inwentaryzacji na dzień
22.06.2020r.

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: 580750-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 32425700000000, ul. PI. 
Śreniawitów 3,35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, teł. 178 756 200, e-mail 
przetargi@rzeszow.so.gov.pl, faks 178 756 299.
Adres strony internetowej (url): https://rzeszow.so.gov.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd Powszechny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGOW DĘBICY PRZY UL. 
SŁONECZNEJ 3 - dokończenie robót budowlanych dotychczas nie wykonanych zgodnie z 
Szczegółowym Protokołem Inwentaryzacji na dzień 22.06.2020r.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SIR-2512-2/20

11.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych tub określenie zapotrzebowania i wymagań Jaw  przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. ROZBUDOWA I 
PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGOW DĘBICY PRZY UL. SŁONECZNEJ 3 
- dokończenie robót budowlanych dotychczas nie wykonanych zgodnie z Szczegółowym 
Protokołem Inwentaryzacji na dzień 22.06.2020r.”, Do wykonania pozostały: roboty wewnętrzne 
i zewnętrzne m.in.: ścianka HPL w WC na 1-piętrze, obłożenie schodów zewn. płytkami, altana 
śmietnikowa, ławki, śmietniki i odnowienie istniejącego ogrodzenia oraz w zakresie instalacji 
niskoprądowych: CCTV ( kamery ), kontrola dostępu, instalacja SSWiN i instalacja LAN. 2.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zostały określone w 
Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. W/w roboty budowlane realizowane będą na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn. 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Dębicy przy ul. Słonecznej 3 na dz. Nr
33/5, 17/6 obr. 1....” opracowanej przez GPVT Pracownia Architektoniczna s.c, ul. Pamiątkowa
2/37, 61-512 Poznań wraz ze wszystkimi zmianami, która stanowi integralną część Załącznika nr 
1 do SIWZ oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 750/2015 z dnia 20.10.2015r. 
oraz Decyzja nr 738/2016 z dnia 26.10.2016r. i Decyzja nr 1007/2018 z dnia 05.12.2018r. 4. 
Przedmiar robót został załączony wyłącznie pomocniczo. 5. Powyższe prace są objęte 
następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - Główny przedmiot- 
45216112-2- Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych - 45000000-7 Roboty 
budowlane - 45410000-4 Tynkowanie - 45442100-8 Roboty malarskie - 45431000-7 kładzenie 
płytek - 32421000-0 okablowanie sieciowe - 32420000-3 urządzenia sieciowe - 32333200-8 
kamery video - 34928480-6 pojemniki i kosze na odpady i śmieci - 39113600-3 ławki 6. 
Wymagany od Wykonawcy minimalny okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane zakresie 
zastosowanych materiałów i produktów oraz wykonanych robót budowlanych wynosi 5 lat licząc 
od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 7. Zamawiając) wymaga od 
Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy (Przedmiotu zamówienia) stosowanie do art. 29 
ust. 3a Ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników według poniższych zasad. 8. 
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności bezpośrednio 
związanych z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych, tj.: - tynkarskich - malarskich - 
płytkarskich - montażowych - rozbiórkowych - instalacyjnych w zakresie instalacji 
teletechnicznych 9. Wymóg nie dotyczy osób wskazanych w § 6 ust. 4 wzoru umowy ( załącznik 
nr 6 do SIWZ) do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót, pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie. 10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest 
do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności. Zamawiający uprawnioiw jest w szczególności 
do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 
dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania w/w wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 11. 
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: — oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób. rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 12. Z tytułu niespełnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 wzoru 
umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umow\ o 
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 czynności. 
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.

11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:



nie
II. 5) Główny Kod CPV: 45216112-2

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45410000-4, 45442100-8, 45431000-7, 32421000-0, 
32420000-3. 32333200-8, 34928480-6, 39113600-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III. 2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

II 1.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV. l) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 274814.96 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1 
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: I
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 1 ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nic

Nazwa wykonawcy: KPB Budownictwo Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@kpb-budownictwo.pl 
Adres pocztowy: ul. Lewakowskiego 25 
Kod pocztowy: 38-400 
Miejscowość: Krosno 
Kraj/woj.: podkarpackie

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 367770.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 367770.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 367770.00 
Waluta: PLN

IY.7) Informacje na temat podwykonawstwa
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Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy nie później 
do dnia 17.12.2020r.

1V.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.


