
 Zespół Edukacyjny  Nr 2 
ul. Staffa 10 
65-436 Zielona Góra 
                                                                                                                            Zielona Góra, dnia 22 czerwca 2011r 
Sprawa Nr ZE 2.204-2/2011 
 
   
     Zielona Góra: remont odtworzeniowy kuchni wraz  z zapleczem Miejskiego Przedszkola nr 30 przy 

                            ul. Tuwima 3b w Zielone j Górze      
                                                                                                             

                              OGŁOSZENIE  O  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ROBOTA BUDOW LANA 
                                  Numer ogłoszenia : 169280 -2011; data zamieszczenia: 22.06.2011r. 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia  w Biule tynie Zamówie ń Publicznych: tak, numer 
ogłoszenia w BZP: 98510-2011r. 
 
Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia: nie. 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 I.1) NAZWA I ADRES:  
     1) pełna nazwa Zamawiającego:     Miasto Zielona Góra – Zespół Edukacyjny Nr 2 
     2) kod, miejscowość województwo:  65-436 Zielona Góra , lubuskie  
     3) ulica, nr domu:                              ul. Staffa 10 
     4) nr tel., faks                                    tel. (+48) 68 453 88 83, faks (+48) 68 453 88 84 
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Szkoła. 

 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego zamówienia: remont odtworzeniowy kuchni 
wraz z zapleczem Miejskiego Przedszkola nr 30 przy ul. Tuwima 3b w Zielonej Górze. 
  
 II.2) Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane 
 
III.3)Określenie przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest remont odtworzeniowy kuchni wraz z zapleczem 

Miejskiego Przedszkola nr 30 przy ul. Tuwima 3b w Z ielonej Górze . 
2.   Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót (STWiOR) stanowiącą załącznik Nr 11 do niniejszej SIWZ ; 
3.   W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: 
3.1.  przebudowa wejścia do kuchni (szer. 80 cm) 
3.2.  wymiana glazury ściennej 
3.3.  remont posadzek z regulacją spadków i wykonaniem izolacji płynnej 
3.4.  posadzki z kamienni sztucznych 30 x 30 
3.5.  malowanie sufitu i ścian wewnętrznych ponad płytkami 
3.6.  wymiana (częściowa) instalacji wodno - kanalizacyjnej. 
3.7.  wymiana i modernizacja wentylacji 
3.8.  wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych wraz z osprzętem 
3.9. obudowa pionów z płyty GK 
3.10. wymiana stolarki drzwiowej (2 szt.) 
3.11.  osadzenie nowych wywietrzaków i wentylatorów 
3.12. wywóz gruzu wraz z utylizacją  
4.   Szczegółowy zakres robót zawarty jest w STWiOR, o której mowa w pkt 3.2. SIWZ oraz 

kosztorysie ofertowym robót budowlanych, instalacyjnych - stanowiącym załącznik Nr 9 do 
niniejszej SIWZ ; 

5.   Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną 
ofertową obejmuje również: 

5.1.  organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze  
i porządkowe; 

5.2.  pełnego ubezpieczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
5.3.  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów; 
5.4.  ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy; 
5.5. zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP  
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            oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i wydzielenie 
stref bezpieczeństwa; 

5.6.  zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów 
rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; 

5.7.   po zakończeniu robót uporządkowaniu terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 
przedmiotu zamówienia; 

6.  Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji należytego wykonania robót 
na okres 36 miesi ęcy oraz rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję  
o 6 miesi ęcy; 

7.  Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 
7.1.  kopię aktualnej (opłaconej) polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimum 60 000,00 zł. 
 
II.4)  Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 

          45.214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 
 45.000000-7 - Roboty budowlane. 
 45.442100-8  - Roboty malarskie 
 45.431000-7   - Kładzenie płytek 
 
 
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  : 22.06.2011r. 
 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT  : 4. 
 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT  : 0. 
 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  :  

1) nazwa: Przedsi ębiorstwo Wielobran żowe Musz Kazimierz  ; 
2) adres pocztowy: ul. Wschodnia 6; 
3) kod, miejscowość : 66-100 Sulechów; 
4) kraj/województwo: lubuskie. 

 
IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  ( bez VAT): 30.233,90 PLN. 
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ  
            I NAJWYŻSZĄ CENĄ  
      Cena wybranej oferty:            24.924,08 
     Oferta z najni ższą ceną:        24.924,08 
     Oferta z najwy ższą ceną:      40.115,27 
     Waluta : PLN. 
                                                                                                          

                                                                                                                                                   
                                                Dyrektor Szkoły 
                                                Jarosław Skorulski                                                                   

                                                                                                            …………………………………. 
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej 


