
Ogłoszenie nr 500027414-N-2017 z dnia 12-09-2017 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej: Przebudowa 
budynku ze zmianą sposobu użytkowania wraz z wyposażeniem 

dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w 
Przasnyszu.  

 
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  
Projekt Nr RPMA.05.03.00-14-597/16 Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję 
infrastrukturalną i doposażenie miesjkich instytucji kultury współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Priorytet V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak  
Numer ogłoszenia: 556316-N-2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 14214444700000, ul. ul. 
Kilińskiego  2, 06300   Przasnysz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 564 953, e-mail 
mbp.przasnysz@gmail.com, faks 297 564 950.  
Adres strony internetowej (url): www.mbpprzasnysz.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Instytucja kultury 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przebudowa budynku ze zmianą sposobu użytkowania wraz z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
MBP.DB.26.3.2.2017 
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 jest wykonanie robot budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu 
użytkowania budynku byłego kina oraz dostawą wyposażenia dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Przasnyszu. Przebudowa budynku ma na celu przystosowanie pomieszczeń wewnętrznych do nowego układu 
funkcjonalnego oraz osób niepełnosprawnych. W ramach przebudowy budynku powstaną następujące jego 
funkcje: a) Parter – strefa młodzieży oraz dzieci, cześć administracyjna, techniczna, magazynowa oraz socjalna b) 
I piętro – strefa dorosłego czytelnika c) II piętro – strefa warsztatowa wraz z zapleczem socjalnym d) Taras od 
północnej strony budynku - letnia biblioteka i strefa warsztatowa Parametry techniczne obiektu: Kubatura – 1 
821,42 m3 Powierzchnia zabudowy – 358,83 m2 Powierzchnia użytkowa – 602,18 m2 Zakres robót obejmuje: 
a)Roboty budowlane - rozebranie istniejących schodów żelbetowych - rozebranie polepy w miejscu stropu nad I 
piętrem oraz przybudówką - skucie tynków – 100% - wykonanie iniekcji krystalicznej ścian parteru - częściowy 
demontaż stolarki okiennej oraz włazu dachowego - wykonanie ścianek działowych murowanych oraz z płyt G-K - 
wykonanie tynków cementowo – wapiennych - wykonanie posadzek - montaż stolarki okiennej i drzwiowej - 
malowanie ścian wewnętrznych oraz elewacji - montaż platformy windowej – udźwig: 400kg , wys. Podnoszenia 
13m - wymiana przyłącza wodno – kanalizacyjnego - wykonanie kompleksowej instalacji sanitarnej wewnętrznej - 
wykonanie instalacji wentylacji - wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej - wykonanie instalacji 
odgromowej - wykonanie instalacji okablowania strukturalnego i telefonicznej - wykonanie instalacji CCTV - 
wykonanie instalacji RTV, multimedialnej, nagłośnienia oraz sygnalizacji włamania - wykonanie instalacji 



przyzywowej dla osób niepełnosprawnych b) dostawę i montaż oraz rozmieszczenie kompleksowego wyposażenia 
w postaci mebli , opraw oświetleniowych oraz sprzętu multimedialnego wraz z licencjonowanym 
oprogramowaniem zgodnie z załącznikiem nr 1 Wykaz wyposażenia oraz projektem aranżacji i wystroju wnętrz. c) 
skonfigurowanie, sprawdzenie poprawności działania wszystkich zainstalowanych urządzeń oraz szkolenia 
personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i korzystania wszystkich urządzeń elektronicznych, multimedialnych 
oraz składających się na systemy specjalne ( telewizja CCTV, system antywłamaniowy) Roboty budowlane będą 
realizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską . 2.1 Szczegółowo przedmiot zamówienia został 
określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarach robót. UWAGA 1! Przedmiary 
robót stanowią materiał pomocniczym do ustalenia ryczałtowej ceny ofertowej. UWAGA 2! W przedmiarach robót 
dotyczących branży ogólnobudowlanej (robót wykończeniowych) i w przedmiarach branżowych (instalacji 
sanitarnej, elektrycznej) występują pozycje które zostały zmienione późniejszym przedmiarem zawartym w 
projekcie aranżacji wnętrz. Opisy z projektu aranżacji wnętrz są dla Wykonawcy wiążące i należy je przyjąć do 
kalkulacji ceny. UWAGA 3 Instalację wentylacji i sufity należy wykonać według projektu budowlanego. UWAGA 4 
W załączniku Wykaz wyposażenia Zamawiający przedstawił wizualizację (przykładowy wygląd) oraz parametry w 
jakich należy utrzymać elementy wyposażenia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza nieznaczne odchylenia w parametrach jak również wyglądzie elementów wyposażenia. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45212330-8 
 
Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45450000-6, 45421152-4, 45421100-5, 45324000-4, 
45432100-5, 45442100-8, 45330000-9, 45331000-6, 45231300-8, 45331210-1, 45310000-3, 39155000-3, 
39150000-8 

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: 12/09/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 2830517.93  

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: Zakład Budowlany s.c Daniel i Józef Boćkowscy  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Matuszewskiego 22  

Kod pocztowy: 06-300  

Miejscowość: Przasnysz  

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 2822115,36  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2822115,36  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2822115,36  

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

tak 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 30%  

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.  
  

 


