
Czerwionka-Leszczyny: Budowa sieci hydrantowej dla potrzeb Zespołu Szkół w Czerwionce-
Leszczynach 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,                          
numer ogłoszenia w BZP: 220574 - 2015r.  

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół, ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie,                         
tel. 032 4312034, faks 032 4311466. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa jednostka samorządu terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Budowa sieci hydrantowej dla potrzeb Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci hydrantowej dla potrzeb Zespołu Szkół w Czerwionce-
Leszczynach dla budynków zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 42, poprzez działki nr 3077/223, 
3078/223, 2380/223, 2638/223.  

2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 1. składa się w szczególności zakres rzeczowy 
obejmujący m.in.:  

a) wytyczenie geodezyjne obiektu liniowego,  

b) zabezpieczenie terenu budowy w sposób trwały i widoczny,  

c) oznakowanie terenu budowy,  

d) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy,  

e) powiadomienie właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie 
rozpoczęcia robót,  

f) dokonanie włączenia w zieleńcu działki nr 3077/223 do istniejącego wodociągu PE fi 160,  



g) wyznaczenie ewentualnych kolizji z zinwentaryzowanym i niezinwentaryzowanym uzbrojeniem 
podziemnym,  

h) wykonanie przewiertu sterowanego z komorami startową i odbiorczą pod parkingiem na działce       
nr 3077/223 na odcinku 64 m,  

i) wykonaniem wykopów w terenach nieutwardzonych z wyprofilowaniem dna wykopu,  

j) wykonanie podsypki pod rury,  

k) ułożenie rur PE-HD SDR11 KL. PE 100 PN16 fi 160 x 14.6 zgrzewanych czołowo,  

l) wykonanie zasypki rur,  

ł) oznakowanie trasy i otworzenie terenu,  

m) zawiadomienie Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach o zajęciu pasa 
drogowego, wykonanie i przedstawienie oraz wdrożenie zastępczego projektu organizacji ruchu                   
w przypadku zajęcia pasa drogowego,  

n) rozbiórka nawierzchni asfaltobetonowej, podbudowy i ponownie odtworzenie nawierzchni po 
zakończeniu robót na działce drogowej,  

o) rozbiórka nawierzchni z mączki ceglastej w obrębie pasa bocznego kortów tenisowych, 
podbudowy i ponownie odtworzenia nawierzchni po zakończeniu robót na działce Inwestora,  

p) zabudowanie 2 hydrantów nadziemnych fi 80 mm z zasuwami kołnierzowymi DN 80,  

r) odtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót,  

s) dokonanie prób i badań sieci hydrantowej i wydajności hydrantów,  

t) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokonanie naniesienia przebiegu trasy 
w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Rybniku.  

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: Dokumentacji projektowej - Projekcie 
budowlano- wykonawczym stanowiącym załącznik nr 8b) do SIWZ (przy czym Przedmiar robót - 
załącznik nr 8c) stanowi jedynie materiał pomocniczy do wyceny), oraz w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

4 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszystkie prace (roboty) w taki sposób, aby zapewnić 
pełne bezpieczeństwo funkcjonującego marketu na działce nr 3077/223, mieszkańców budynków 
mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych na działce nr 3078/223, bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na odcinku jezdni - na działce nr 2380/223 oraz uczniów i pracowników szkoły 
zlokalizowanej na działce nr 2638/223, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
w tym prawa budowlanego, oraz w taki sposób, aby nie utrudniać przemieszczania uczniów oraz 
pracowników szkoły na jej terenie. W każdym przypadku należy zabezpieczyć teren budowy. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.12.00.00-4, 45.23.60.00-0, 
45.23.32.26-9, 45.23.32.28-3, 45.23.32.22-1, 45.23.32.23-8, 45.23.32.90-8, 45.23.32.53-7, 
45.23.20.00-2, 45.23.21.00-3, 45.23.21.51-5, 45.23.32.00-1. 



SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015 r. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 SIB S.C. Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda, ul. Polna 29c, 44-178 Przyszowice, kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 145840,36 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 94188,48  

 Oferta z najniższą ceną: 94188,48 / Oferta z najwyższą ceną: 148587,69 

 Waluta: PLN . 

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 6.10.2015 roku.  


