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Zespół Szkół: Wykonanie prac związanych z adaptacją 2 pomieszczeń na warsztatach 

szkolnych na sale lekcyjne 

 

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: 569774-N-2019 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 27283987800000,  ul. 3 Maja  42,                        

44-230   Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 312 034,                             

e-mail zsczl@poczta.onet.pl, faks 324 311 466.  

Adres strony internetowej (url): www.zscl.pl ; bip.zs.powiatrybnicki.pl  

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy  

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

 

Wykonanie prac związanych z adaptacją 2 pomieszczeń na warsztatach szkolnych na 

sale lekcyjne 

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZS.371.3.2019  

 

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  
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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:  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji 2 pomieszczeń na warsztatach szkolnych na 

sale lekcyjne w Zespole Szkół przy ulicy 3 Maja 42 w Czerwionce-Leszczynach. 

2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 1 składa się w szczególności zakres rzeczowy 

obejmujący m.in.:  

a) rozbiórkę istniejących posadzek i konstrukcji podłóg w 2 salkach budynku warsztatów - 

116m2, 

b) rozbiórkę chudego betonu w 2 salkach budynku warsztatów - 116m2, 

c) rozbiórkę podłogi z płytek ceramicznych na płytach paździerzowych z izolacją bitumiczną                    

w sali nr 8 w budynku Liceum - 45m2, 

d) czyszczenie i dezynfekcja podłogi po bitumach w sali nr 8 w budynku Liceum - 45m2, 

e) wywóz gruzu, składowanie i utylizacja na wysypisku śmieci, 

f) wykonanie chudego betonu w 2 salkach budynku warsztatów - 116m2, 

g) wykonanie warstw posadzki - izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w 2 salkach budynku 

warsztatów - 116m2, 

h) wykonanie warstw posadzki - izolacji przeciwwilgociowej w sali nr 8 w budynku Liceum - 

45m2, 

i) wykonanie jastrychu i posadzki z płytek ceramicznych w klasie R9 z cokolikami w sali nr 8 w 2 

salkach budynku warsztatów - 116m2, 

j) wykonanie jastrychu i posadzki z płytek ceramicznych w klasie R9 z cokolikami w sali nr 8                  

w budynku Liceum - 45m2, 

k) wykonanie przedsionków z witryn aluminiowo-szklanych ze szkła bezpiecznego w 2 salkach 

budynku warsztatów - 2x15m2, 

l) montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu w 5 istniejących otworach okiennych, 

m) wykonanie lamperii ściennej do wysokości 1,5m w salkach budynku warsztatów, 

n) wykonanie gładzi gipsowej i malowania farbą lateksową ścian w salkach budynku 

warsztatów, 

o) malowanie ścian po wykonaniu remontu posadzki w sali nr 8 w budynku Liceum, 

p) wykonanie podkonstrukcji sufitu podwieszanego w 2 salkach budynku warsztatów - 116m2, 

q) wykonanie sufitu podwieszanego akustycznego w 2 salkach budynku warsztatów - 116m2, 

r) wykonanie okładziny ściennej z paneli akustycznych w 2 salkach budynku warsztatów - 

2x20m2, 
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s) wykonanie instalacji oświetlenia w 2 salkach budynku warsztatów, 

t) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w 2 salkach budynku 

warsztatów, 

u) wykonanie instalacji gniazd wtykowych w 2 salkach budynku warsztatów. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji projektowej adaptacji                     

2 pomieszczeń na warsztatach szkolnych na sale lekcyjne w Zespole Szkół przy ulicy 3 Maja 42                           

w Czerwionce-Leszczynach, w skład której wchodzą: 

 Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a do SIWZ, 

 Projekt budowlano-wykonawczy - Załącznik Nr 8b do SIWZ, 

 Przedmiar robót - Załącznik nr 8 c do SIWZ, 

oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót – Załącznik Nr 9 do SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszystkie prace (roboty) w taki sposób, aby zapewnić 

pełne bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły 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 odpowiednio 

zabezpieczyć teren robót. 

W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany uzgadniać szczegółowe terminy i zakres 

prowadzenia robót z Zamawiającym, a także uwzględnić specyfikę obiektu, aby nie zakłócać 

prowadzenia zajęć lekcyjnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że możliwe będzie wykonywanie 

prac bez ograniczeń czasowych i godzinowych, włącznie z sobotami. 

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  

 

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7 

Dodatkowe kody CPV:  45311100-1, 45311200-2, 45111000-8, 45432000-4, 45431000-7,                         

45440000-3 

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: 20/08/2019  

 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT: 216 321,86 

Waluta: PLN  
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2 

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 

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:  Przedsiębiorstwo 

Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior 

Email wykonawcy: m.malczyk.pub@gmail.com 

Adres pocztowy: ul. Mikołowska 113 a 

Kod pocztowy:  44-203  

Miejscowość:  Rybnik 

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: 237 432,86 

Oferta z najniższą ceną/kosztem:  237 432,86 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 565 047,54 

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:  
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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.  
 

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych  w dniu 12.09.2019 r.  


