
Ogłoszenie nr 500036932-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

URBIS sp. z o.o.: Budowa kotłowni na biogaz w systemie
zaprojektuj i wybuduj dla ZZO w Lulkowie

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: 552107-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500005282-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
URBIS sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63095249000000, ul. ul. Chrobrego 24/25  , 62200   Gniezno, 
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 245 800, e-mail techniczny@urbis.gniezno.pl, faks 614 263 567. 
Adres strony internetowej (url): www.urbis.gniezno.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z o.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa kotłowni na biogaz w systemie zaprojektuj i wybuduj dla ZZO w Lulkowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-URB-5-2017
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: 
Przygotowanie projektu technicznego na budowę kotłowni biogazowej, uzyskanie wszystkich wymaganych 
pozwoleń, uzgodnień, mapy do celów projektowych itp. Projektant dobierze moc kotła oraz wymagane urządzenia
odpowiednio do zastanych warunków. Kotłownia zaprojektowana jako kontenerowa z piecem przystosowanym do
spalania biogazu (gazu ziemnego nie posiadamy). Przed piecem wymagane zastosowanie urządzenia 
odsiarczającego biogaz. Powiązanie zaprojektowanej kotłowni biogazowej z istniejącym ciepłociągiem i kotłownią.
Dobór odpowiedniego sterownika przełączającego ciepło z biogazu, w przypadku jego braku, na ciepło z kotłów 
olejowych znajdujących się w istniejącej kotłowni. Kontener projektowanej kotłowni przystosowany do warunków 
pracy zimą – ogrzewanie kontenera. Budowa wg przygotowanego projektu kotłowni biogazowej. Lokalizacja 
kotłowni – w miejscu po działającej poprzednio elektrowni biogazowej. Wykonanie odpowiednich przeróbek i 
wyremontowanie istniejącej instalacji odgazowującej oraz istniejącej pochodni. Projekt wykonawczy należy 
uzgodnić z Zamawiającym. Dla Zamawiającego dostarczyć projekt w 3 egz. papierowych oraz wersji 
elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem budowy. Opracowanie instrukcji 
eksploatacji i obsługi kotłowni biogazowej. Przeszkolenie kilku osób wyznaczonych przez Zamawiającego do 
eksploatacji i konserwacji kotłowni biogazowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45333000-0, 71321200-6
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: 19/09/2017 



IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 250000.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Andrzej i Marek Włodarczyk Eko-Ekspert S.C. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Goetla 8b 
Kod pocztowy: 40-749 
Miejscowość: Ktowice 
Kraj/woj.: śląskie 

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 295200.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 243540.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 336749.00 
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. 
 


