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PR.272.10.2013 

data zamieszczenia: 12.08.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowla ne 

 
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: 
Remont pracowni dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu na potrzeby 
szkół specjalnych 

II.2) Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane 
 
II.3) Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Remont pracowni dydaktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu na potrzeby 
szkół specjalnych 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujące roboty:  
1)    Zakres robót rozbiórkowych i demontażowych: 

a) rozbiórka podłogi z kostki drewnianej 
b) rozbiórka podłoża z betonu o grub. do 15 cm 
c) rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (skucie fundamentów maszyn na głębokości 

20 cm) 
d) rozbiórka podłoża z piasku gr. 10 cm 
e) skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 
f) zerwanie cokolika cementowego 
g) wykucie otworów w ścianach z cegieł 
h) wykucie z muru ościeżnic drewnianych 
i) wykucie z muru nadproży 
j) demontaż starej instalacji elektrycznej.  
k) demontaż starego osprzętu elektrycznego 
l) demontaż starych opraw oświetleniowych 



m) demontaż grzejników żeliwnych 
n) demontaż starej instalacji c.o. 
o) wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki  

2) Zakres robót budowlanych remontowych 
a) wykonanie podłoży z piasku  
b) odtłuszczanie podłoża z lastryka 
c) naprawa pęknięć posadzki lastrykowej 
d) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z foli polietylenowej 
e) wykonanie izolacji termicznych z płyt styropianowych gr. 10 cm 
f) wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy samopoziomującej 
g) zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich,  
h) dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową zmywalną  wraz z przygotowaniem powierzchni, 
i) dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów, 
j) wykonanie gładzi gipsowej, 
k) wykonanie warstw samopoziomujących pod wykładziny z tworzyw sztucznych 
l) wykonanie posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych  
m) wykonanie pokrywy kanału ciepłowniczego z płyty OSB 
n) montaż ościeżnic drewnianych oraz skrzydeł drzwiowych drewnianych  
o) wykonanie i montaż osłon grzejnikowych 
p) montaż nawietrzaków higrosterowanych 
q) wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo –kartonowych na ruszcie stalowym 
r) wykonanie nowych nadproży nad drzwiami z dwuteowników stalowych  
s) wykonanie nowej instalacji c.o. 
t) dostawa i montaż grzejników 
u) wykonanie nowej instalacji elektrycznej 

 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
45450000-6, 45311200-2, 45442100-8, 45430000-0, 45300000-0, 45400000-1 
 
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  
 
Część NR:   Nazwa:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  12.08.2013. 
 
IV.2) LICZNA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA: 
Zakład Remontowo – Budowlany Jan Śliwi ński, ul. Ratajska 34, 25-133 Kielce 
kraj / woj. świętokrzyskie.  

IV.5) SZACUNKOWA WARTO ŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 55.982,04 PLN. 
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERT ACH Z NAJNI ŻSZĄ  
I NAJWY ŻSZĄ CENĄ  
 

Cena wybranej oferty: 68.857,91 
Oferta z najniższą ceną: 68.857,91  / Oferta z najwyższą ceną 109 214,26 
Waluta:  PLN.  

 
 

Kierownik Zamawiaj ącego 

    Starosta Szydłowiecki 


