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Urząd Zamówień Publicznych 

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 

http://www.portal.uzp.gov.pl  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

 Zamieszczanie obowiązkowe 

 Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY  

Zamówienia publicznego                                        Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    

Zawarcia umowy ramowej                                      

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych? 

   tak   Numer ogłoszenia w BZP: 57 267 -2015                  nie    

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? 

   tak   nie   

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

  I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu 

Adres pocztowy:  
Ul. Metalowa 7 

Miejscowość: 

Szydłowiec 

Kod pocztowy: 

26-500 

Województwo: 

mazowieckie 

Tel.: 

0486174713 

Faks: 

048 6174713 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna 

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić):            

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, 

        sąd lub trybunał 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA    

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących się 

w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” i przystosowanie 

pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi 

w Łaziskach gm. Orońsko”. 
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II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                    Dostawy                             Usługi   

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:   

„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących się 

w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” i przystosowanie 

pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi 

w Łaziskach gm. Orońsko”. 
 

2. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: roboty rozbiórkowe, roboty 

adaptacyjne (zewnętrzne i wewnętrzne), stolarkę i ślusarkę oraz instalacyjne (elektryczne, sanitarne, kanalizacyjne i 

modernizacja instalacji co i ogrzewania), wyposażenia (dostarczenie i montaż mebli).  

1) roboty rozbiórkowe : 

- demontaż okien, 

- demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, 

- wykucie otworu drzwiowego, 

- powiększenie istniejących otworów okiennych w pom. zaplecza kaplicy, 

- usunięcie starych powłok malarskich ze ścian we wszystkich pomieszczeniach 

- usunięcie starych powłok malarskich z sufitów w pom. gdzie nie przewiduje się sufitu 

   podwieszanego wys. 3,20 m 

- zerwanie istniejących posadzek z gresu i terakoty wraz z cokolikami i oczyszczenie z wyrównaniem   podłoża 

w pom. kaplicy, zaplecza kaplicy, korytarzu i łazience (wg rys. inwentaryzacji), 

- wyburzenie ścianki z cegły w łazience, 

- skucie płytek ceramicznych ze ścian w łazience, 

- demontaż urządzeń sanitarnych w łazience, 

- demontaż grzejników, 

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych. 

2) roboty adaptacyjne: 

a) roboty zewnętrzne: 

            - przełożenie kostki brukowej przed wejściem do budynku ze spadkiem w kierunku kratek ściekowych, 

            - ocieplenie ścian projektowanych( zamurowań) styropianem gr 15 cm, 

            - wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na zamurowanych fragmentach ściany zewnętrznej       

            - malowanie tynku mineralnego farbą akrylową w kolorze białym, 

            - parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynk. powlekanej w kolorze białym, 

b) roboty wewnętrzne: 

- zamurowanie części otworów okiennych wg. rys elewacji i otworu drzwiowego w ścianach zewnętrznych, 

- wykonanie nadproża z 2 dwuteowników 140 dł. 130 cm skręconych śrubami M-10 szt. 2 dla otworu 

drzwiowego szer. 90 cm wewnętrznej ścianie konstrukcyjnej, 

- uzupełnienie oraz wykonanie nowych tynków cem-wap kat. III, 

- wykonanie wylewki samopoziomującej, 

- położenie posadzki z wykładziny wielowarstwowej z tworzywa np. Gamrat, drukowanej we wzór deski 

podłogowej gr. 2 mm(wg rys. rzutu), 

- montaż listew przypodłogowych z PCV, 

- ułożenie posadzki z glazury antypoślizgowej o klasie twardości VII w łazience i pom. gospodarczym,  

-zamiast kabiny prysznicowej i brodzika trzeba wydzielić miejsce na podłodze łazienki( wg. rys.). Posadzkę 
wymodelować ze spadkiem 1% w kierunku odpływu w poziomie posadzki. 

- wykonanie sufitu podwieszonego z płyt g-k na ruszcie systemowym w pomieszczeniach o proj. wys. 2,80 m ,  

- wykonanie obudowy z płyt gk na drzwiach do kotłowni wg rys. parteru, 

- montaż z ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, 

- montaż okien z profili pięciokomorowych pcv w kolorze białym, 

- parapety wewnętrzne z pcv w kolorze białym, 

- malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych, 

- malowanie lamperii w korytarzu i holu farbą olejną matową do wys. 1,50 m, 

- montaż narożników aluminiowych na krawędziach otworów drzwiowych dł.1,5 m, 

- wykonanie instalacji wod-kan w projektowanej łazience oraz aneksie kuchennym w nawiązaniu do istniejącej 

instalacji, 

- ułożenie płytek ceramicznych 15x 15 cm do wysokości 2 m na ścianach w łazience , pom. porządkowym ; w aneksie 

kuchennym ułożyć pas glazury nad blatem kuchennym, 

- montaż urządzeń umywalka i muszla klozetowa, montaż mocowania do zasłony prysznicowej oraz uchwytów dla 
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niepełnosprawnych, 

- montaż grzejników stalowych, panelowych c.o. we wszystkich pomieszczeniach do istniejącej  instalacji wraz z 

wykonaniem niezbędnej do podłączenia instalacji, 

- montaż zlewozmywaka, okapu i pozostałych urządzeń w aneksie kuchennym, 

- montaż nowych opraw oświetleniowych rastrowych 2x40 W wraz z wykonaniem instalacji, 

- podłączenie kuchni elektrycznej do istniejącego gniazda. 

3) stolarka i ślusarka:  

-  drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe z profili al. z wkładką termiczną w kolorze białym szer. 150 cm szt. 1, 

-  drzwi do wiatrołapu aluminiowe bez wkładki termicznej, dwuskrzydłowe w kolorze białym, 

-  drzwi wewnętrzne typowe, płycinowe pełne, w łazience z otworami wentylacyjnymi  szer.80cm szt 4, szer. 90 szt.3 w 

tym jedne łazienkowe, 

- okna z pięciokomorowych profili pcv w kolorze białym, szklone szybami zespolonymi współczynnik              U= 1,3 

W/(m²*K): 

rozwierno- uchylne 80x170cm- szt 3, 

rozwierno- uchylne 40x 65cm szt.3, 

witryna 40x90cm szt.3, 

Okna powinny być zaopatrzone w nawietrzniki sterowane ręcznie. 

4) instalacje: 

- instalacja elektryczna- zasilana z istniejącego złącza, 

Roboty elektryczne będą polegały na wymianie istn. opraw na lampy z odbłyśnikiem  rastrowym 2x40W 

we wszystkich pomieszczeniach, przeniesieniu istn. gniazd wtykowych  oraz montażu trzech włączników 

w łazience, kuchni i pokoju 3-osobowym oraz dwóch gniazd wtykowych 2 biegunowych z uziemieniem (rozbudowa 

istn. instalacji). 

W łazience należy zastosować gniazdo wtykowe i włącznik bryzgoszczelne. Ponadto w kanale wentylacyjnym 

oprócz kratki wentylacyjnej zamontować wentylator wyciągowy sprzężony z wyłącznikiem światła. 

W projektowanej kuchni wymienić ist. gniazdo siłowe na bryzgoszczelne. 

- instalacja zimnej wody zasilana z istniejącego pionu wodociągowego, 

- instalacja kanalizacyjna –odprowadzenie ścieków do istniejącej instalacji, 

- ogrzewanie c.o.- modernizacja istn. instalacji i wymiana istn. grzejników oraz podłączenie do istniejącej instalacji, 

- ciepła woda użytkowa - rozbudowa istniejącej instalacji. 

 
Szczegółowy zakres robót określa projekt zamienny do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania wraz 

z rzutem przyziemia oraz przedmiarem robót stanowiący załączniki Nr 3 i 4  do SIWZ. 

 
3. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

a w szczególności ze stanowiącymi do niej załącznikiem - przedmiarem robót. 

UWAGA! Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, 

patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować  

takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. 

równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 

 

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny  

Główny przedmiot 
45210000-2 

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty 

 

 45110000-1 ; 45262522-6 ; 45442100-8 ; 45431000-5 ; 45453000-7 

45421000-4 ;  45310000-3 ;  45530000-9  

 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
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Przetarg nieograniczony         

Przetarg ograniczony             

Negocjacje z ogłoszeniem       

Dialog konkurencyjny            

 
Negocjacje bez ogłoszenia 

Zamówienie z wolnej ręki 

Zapytanie o cenę 

Licytacja elektroniczna 

 

 

 

 

 

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

    tak     wskazać projekt/program:                                     nie  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):1) 1    NAZWA (jeżeli dotyczy):1)  

Zadanie I Przebudowa drogi powiatowej  Sulistrowice – Zawonia - Ostałów  na odcinku Zawonia-Ostałów 

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:     29/05/2015 (dd/mm/rrrr) 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA2)  

Nazwa:  

MABED  Beata Czyż-Gozdek 

Adres pocztowy:  

ul. Świętokrzyska 

Miejscowość: 

Szydłowiec 

Kod pocztowy:  

26-500 

Kraj/województwo: 

mazowieckie 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)  

Wartość   90 873,57 PLN          

  

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

CENĄ   

 Cena wybranej oferty4)  112 907,04 

Oferta z najniższą ceną5)112 907,04  / Oferta z najwyższą ceną5) 127 947,29 

Waluta:PLN  

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------- 

1)Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 
2)W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich 

wykonawców 
3)W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 
4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę  cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a 

w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres 

zamówienia. 
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku 

cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia 


