
data zamieszczenia: 12.07.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowla ne 

 
 
PR.272.6.2013 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu 
 
Adres: 
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo: 
Szydłowiec   26-500    mazowieckie 
 
Adres strony internetowej zamawiającego: 
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/  
 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego sytemu zakupów: 
nie dotyczy 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zagospodarowanie części Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach na potrzeby placówki 
opiekuńczo wychowawczej. 

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane. 
 
II.3) Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie części Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” 

w Łaziskach na potrzeby placówki opiekuńczo wychowawczej. 
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujące roboty:  
1) Parter 
a) Korytarz 

- montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych szyba P4 
- zeskrobanie starych powłok malarskich, tapet  wraz z przetarciem tynków 
- malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną zmywalną wraz z przygotowaniem 
- oczyszczenie, odtłuszczenie i malowanie farbami olejnymi elementów stolarki drzwiowej 

b) Pomieszczenie gospodarcze  - suszarnia 
- zeskrobanie starych powłok malarskich   
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni 
- wykonanie zabudowy instalacji c.o.  
- wykonanie podejść odpływowych i zasilających urządzenia piorące 
- wykonanie ściany oddzielającej umywalkę 
- uzupełnienie okładzin (glazura, terakota) 

c) Klatka schodowa  
- wymiana grzejnika 
- zeskrobanie starych powłok malarskich, tapet  wraz z przetarciem tynków  
- malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni renowacja pochwytów 



drewnianych  
- renowacja pochwytów drewnianych 

2) I piętro 
4. Korytarz 

- rozbiórka posadzki PCV oraz posadzki cementowej 
- rozbiórka podłoża z betonu gr. 15 cm 30% 
- wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki 
- wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej gr. 15 cm wzmocnionej siatką stalową 
- zeskrobanie starych powłok malarskich, tapet  wraz z przetarciem tynków i uzupełnieniem tynków 

wewnętrznych 
- wykonanie warstw samopoziomujących pod wykładziny z PCV 
- wykonanie posadzek z wykładziny PCV IQ TORO SC WZÓR DESKA 
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni 
- Montaż i wykonanie osłon grzejnikowych zintegrowanych z parapetem okiennym 
- wykonanie i montaż krat okiennych otwieranych 
- wymiana lamp oświetleniowych 
- malowanie stolarki drzwiowej 
- wykonanie podejść zasilających oraz odpływowych  do aneksu kuchennego 
- renowacja pochwytów drewnianych 
- montaż kątowników aluminiowych zabezpieczających -narożnych 

5. Łazienka dla niepełnosprawnych 
- rozbiórka okładziny z płytek glazurowanych 
- rozbiórka ścianek działowych z cegły 
- rozbiórka  posadzek cementowych 
- wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki 
- wykonanie ścianek działowych z cegły gr. 12cm wraz z nowymi tynkami  kat. III 
- zeskrobanie starych powłok malarskich 
- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki 
- wykonanie izolacji bitumicznych przeciwwilgociowych, folii oraz termicznych ze styropianu gr. 5cm 

EPS 200 036 
- gruntowanie podłoży i posadzek 
- wykonanie posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych 30x30 gat. I 
- licowanie ścian płytkami glazurowanymi do wys. 2,20 m 
- montaż podejść i odejść pod urządzenia sanitarne 
- montaż  uchwytów dla osób niepełnosprawnych – naścienne dł. 60 cm szt. 6, przy muszlach 

sedesowych  
- j. w. lecz urządzeń i armatury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych – umywalki –  szt. 3,  muszle 

sedesowe - szt. 2. siedzisko pod natrysk 
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni 
- dostawa i montaż lustra o wym. 2,30 x 0,90 m 

c) Pokoje  
- zeskrobanie starych powłok malarskich, tapet  wraz z przetarciem tynków  
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną wraz z przygotowaniem powierzchni 
- malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej. 

 
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45110000-1 , 45000000-7 , 45410000-4  , 45330000-9  , 45430000-0  , 45421000-4    

 
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony. 
 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowego ze środków Unii Europejskiej:  nie 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  11.07.2013 r. 
 



IV.2) LICZNA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA: 
Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „REMAR” Rafał Makowski, ul. Brandta 48, 26-505 Orońsko 

 
IV.5) SZACUNKOWA WARTO ŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 99 528,04  PLN. 
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERT ACH Z NAJNI ŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ  
 

Cena wybranej oferty: 87 461,73 zł  
Oferta z najniższą ceną: 87 461, 73 zł  / Oferta z najwyższą ceną 141 161,92 zł 
Waluta:  PLN.  

 
 

Kierownik Zamawiaj ącego 

    Starosta Szydłowiecki 


