
Czerwionka-Leszczyny: Wykonanie robót budowlanych sztolni ćwiczebnej zmierzających do 
doprowadzenia jej do zgodności z przepisami w Zespole 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: 188631 - 2013r. 

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: 

Wykonanie robót budowlanych sztolni ćwiczebnej zmierzających do doprowadzenia jej do zgodności 
z przepisami w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w sztolni ćwiczebnej w Zespole Szkół 
w Czerwionce-Leszczynach, zlokalizowanej na działce nr 2638/223, w celu doprowadzenia do stanu 
zgodnego z przepisami, zgodnie z opisem technicznym robót naprawczych określonych w inwentaryzacji 
samowolnie zrealizowanego obiektu. 

2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 1. składa się w szczególności następujący zakres rzeczowy 
obejmujący między innymi następujące roboty: 

1)ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE: 

- wymiana elementów obudowy stalowej ŁP6 - 18 łuków, 

- uzupełnienie brakujących obudów - 6 łuków ŁP6, 2 łuki ŁP4 wraz z akcesoriami, 

- uzupełnienie brakujących elementów nadproży i ugiętych belek stropowych, 

- usunięcie wystających elementów stalowych, wyrównanie podłoża oraz uzupełnienie i wymiana 
wszystkich brakujących elementów obudów i konstrukcji w obrębie sztolni, 

- wykonanie bramy ewakuacyjno-technicznej z zamkami samozamykającymi z otwieraniem ewakuacyjnym 



od środka, wykonanie odwodnienia rampy ewakuacyjno- dojazdowej, 

- naprawa i uszczelnienie warstwy izolacyjnej od strony zewnętrznej, 

- naprawa i uzupełnienie elementów murowych i betonowych, 

- uzupełnienie i naprawa tynków zewnętrznych i wewnętrznych, 

- wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej z uwzględnieniem wykonanej rampy odwodnienia i 
przyłącza energetycznego, 

- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej; 

2)WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ: 

- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem awaryjnym, 

- wykonanie przyłącza elektrycznego do sztolni, 

- wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, 

- wykonanie linii kablowej do zasilania sztolni, 

- zainstalowanie głównego wyłącznika pożarowego, 

- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, 

- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, 

- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w rejonie głównych drzwi wyjściowych na zewnątrz, 

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych, 

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

- wykonanie instalacji układu ochrony przepięciowej, 

- wykonanie pomiarów impedencji pętli zwarcia; 

3)WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI: 

- montaż wentylatora dachowego, 

- montaż kratek wentylacyjnych i zaworów transerowych, 

- montaż czerpni ściennych (2 szt) i czerpni dachowej (1 szt), 

- montaż wentylatorów indywidualnych w salach dydaktycznych, 

- wykonanie przebić w ścianach i stropach dla przewodów wentylacji oraz ich późniejsza obróbka,

 - wykonanie obróbki i uszczelnienie przejść dachowych kanałów wentylacyjnych, 



- wykonanie instalacji elektrycznej do urządzeń wentylacyjnych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.30.00-2, 45.22.30.00-6, 45.21.40.00-0, 45.22.35.00-1, 45.26.20.00-1, 
45.26.25.22-6, 45.22.32.10-1, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.30.00.00-0, 45.31.53.00-1,    45.31.00.00-3, 
45.33.10.00-6,    45.33.12.00-8,    45.33.12.10-1.

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: 28.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

• Konsorcjum Firm: 

1)BUDO-MAT P.P.U.H. Wolski Jarosław - Pełnomocnik 

2) P.R.B. SILESIA Sp. z o.o. 

3) P.W. BUDOTECHNIKA Witold Wolski., 

ul. Toruńska 5, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175251,79 PLN.

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

• Cena wybranej oferty: 295200,00 
• Oferta z najniższą ceną: 295200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 486532,65 
• Waluta: PLN. 

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 29.10.2013 r. 


