
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane

Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym 
przy ul. Akinsa 6.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomianki

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 1181768394

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowość: Łomianki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-092

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: um@poczta.lomianki.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/lista-postepowan-2022

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym 
przy ul. Akinsa 6.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ac04585-0423-11ed-8000-d680d39e541a

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00258030/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-07-15 13:44

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045175/11/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Remont kompleksowy łazienek w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: RZP.271.29.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258030/01 z dnia 2022-07-15

2022-07-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - - Roboty budowlane



3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6.
2. Na każdej kondygnacji należy dostosować jedną toaletę damską do potrzeb dla osób niepełnosprawnych.
3. W ramach prac remontowych prowadzone będą m. in. następujące roboty: wymiany posadzek, częściowe wymiany
podłóg, wykończenia ścian, sufitów, wymiany drzwi, wymiany instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i oprawami,
wymiany instalacji wod-kan wraz z armaturą i białym montażem, rozmieszczenie elementów wyposażenia. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

3.10.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
W związku z unieważnieniem poprzedniego postępowania prowadzonego w trybie podstawowym ze względu na odrzucenie
jedynej oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-9e7b6b5d-f21b-11ec-9a86-f6f4c648a056

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
Gemico Mikołaj Gemza

5.1.3.) Miejscowość: Połczyn-Zdrój

5.1.6.) Kraj: Polska
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