
Radom, dn. 22.11.2016r. 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
 

Dot. postępowania: „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę 

kamienicy przy ul. Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20” 
 

 Zamieszczanie obowiązkowe 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY 
Zamówienia publicznego  
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
tak  nie  
Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy 
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
tak  nie  
Numer ogłoszenia: 325077-2016 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 
tak  nie  
Numer ogłoszenia: nie dotyczy 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY: 
I.1) NAZWA I ADRES 
Nazwa (firma): Rewitalizacja Sp. z o.o. 
Adres pocztowy: ul. Mała 3 
Miejscowość: Radom Kod pocztowy: 26-600 Państwo: Polska Województwo: Mazowieckie 
Tel.: (48) 383-08-55 Faks: (48) 383-08-55 E-mail: rewitalizacja@rewitalizacja.radom.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.rewitalizacja-radom.pl 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

 Inny (proszę określić): Spółka z o.o. 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) 
nie dotyczy 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego  w Radomiu 
poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/2016/ZP 
II.2) Rodzaj zamówienia 
Roboty budowlane  Dostawy  Usługi  
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia, a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę 
kamienicy przy ul. Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20. Zakres prac realizowanych w ramach 
niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: 
a) remont i przebudowę kamienicy przy ul. Rwańskiej 17, w tym: rozbiórkę budynku pozostałej oficyny, wymianę 
stropów, pogłębienie piwnic,  podbijanie fundamentów, przebudowę i poszerzenie klatki schodowej, wymiana 
konstrukcji i pokrycia dachu, rozbudowę oficyn w miejscu rozebranych, realizację garażu podziemnego i windy 
samochodowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, generalny remont (parter czyli: usługi, części 
wspólne, podziemny garaż, winda będą wykonane  w standardzie pod klucz, natomiast I piętro, II piętro i poddasze będą 
wykonane jako tzw. stan deweloperski), 
b) budowę nowozaprojektowanego budynku od ul. Szewskiej 20. Budynek ten wykonany będzie jako podpiwniczony, 2-
kondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Komunikacja pionowa zapewniona przez klatkę schodową w południowo-
wschodniej części budynku. Wejście główne zaprojektowano od strony północnej   w centralnej części z dojściem do 
klatki schodowej na dziedziniec wewnętrzny.  Pomieszczenia parteru czyli usługowe części wspólne wykonane będą 
wykonane w tzw. standardzie pod klucz, natomiast kondygnacje I piętra i poddasza wykonane będą jako „stan 
deweloperski”. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia 
Zamówienie było podzielone na części: tak  nie  
II.5) Główny kod CPV: 45262410-8 
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45262500-6, 45261210-9, 45320000-6, 45321000-3,  



45421000-4, 45432100-5, 45400000-1, 45442100-8, 45262100-2, 45233200-1, 45233222-1, 45422000-1, 
45262211-3, 45110000-1, 45310000-3, 45312310-3, 45332200-5, 45331100-7, 45231300-8, 45232400-6, 
45331210-1, 45300000-0, 45330000-9,  45331200-8 
 
SEKCJA III: PROCEDURA 
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony                                     
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie 
III.3) Informacje dodatkowe: nie dotyczy 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 Postępowanie/część zostało unieważnione: nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: nie dotyczy 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016  (dd/mm/rrrr) 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT: 3.967.052,60 Waluta: PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy): 
liczba otrzymanych ofert: 5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4 
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 (jeżeli dotyczy): nie dotyczy (0) 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak  nie  
Nazwa: Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak 
Adres pocztowy: ul. Garbarska 53 E-mail: darco@darco.net.pl 
Miejscowość: Radom Kod pocztowy: 26-600 Kraj/województwo: Polska/ woj. mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą tak  nie  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak  nie  
Skrót literowy nazwy państwa: - 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: tak  nie  
Skrót literowy nazwy państwa: - 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM) 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4.286.333,41 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4.286.333,41 /Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6.524.806,14 
Waluta: PLN 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: nie dotyczy 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA 
Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ: nie dotyczy 
IV.9.1) Podstawa prawna: nie dotyczy 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu: nie dotyczy 

 
Kierownik Zamawiającego –  
- Prezes Zarządu  
Rewitalizacja Sp. z o.o. 

 


