
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 103189-2016 z dnia 2016-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zdzieszowice 
Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące: 1.Docieplenie elewacji płytami 
styropianowymi gr. 18 cm (lambda 0,033), 2.Wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z tynku silikonowego gr. 2mm, 3.Malowanie artystyczne elewacji wg.... 
Termin składania ofert: 2016-07-12  

 

Zdzieszowice: Przebudowa Budynku Żłobka - III .etap  
Numer ogłoszenia: 173945 - 2016; data zamieszczenia: 04.08.2016 
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: 103189 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Żłobek Samorządowy, Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice, woj. 
opolskie, tel. 77 484 26 30, faks 77 484 26 30. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Budynku Żłobka - III 
.etap. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące: 
1.Docieplenie elewacji płytami styropianowymi gr. 18 cm (lambda 0,033), 2.Wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowego gr. 2mm, 3.Malowanie 
artystyczne elewacji wg. projektu elewacji, 4.Zapewnienie wentylacji stropodachu, 5. 
Docieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 24 cm -rozdrobniona - (lambda 0,041), 6. 
Remont kominów murowanych i wymiany odpowietrzników kanalizacji sanitarnej, 7. 
Pokrycie dachu i kominów poliuretanem z posypką, 8.Remont pokrycia zadaszenia nad 
wejściem głównym oraz nad wejściem do niższej części budynku 9.Wykonanie nowych 
obróbek blacharskich ścian szczytowych i gzymsów, 10.Wymiana rynien i rur spustowych, 
11.Wymiana gzymsów na prefabrykowane gzymsy z pianki lub styropianu, 12.Wymiana 
parapetów, 13.Wymiany posadzki tarasów i wykonania nowego tarasu pomiędzy istniejącymi 
tarasami, 14.Wymiany balustrad tarasów, 15.Wykonanie nowej opaski wokół niższej części 
budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona w wersji 
elektronicznej na stronie UM Zdzieszowice poniższa dokumentacja, będąca integralną częścią 



SIWZ: 1.Dokumentacja techniczna sporządzona przez ArchiSkaning S.C. Rudolf & Beata 
Schnurpfeil 47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 69, tel/fax kontaktowy 77 / 44 60 222, kom 502 
780 711, e-mail pracownia@archiskaning.pl, www.archiskaning.pl Zamawiający umożliwia 
Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje 
ponadto: a)Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. b)Sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego 
planu. c)Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i 
przekazanie ich do od-zysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób 
odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i 
organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korze-nie, karpiny itp. - należy bez zbędnej 
zwłoki wywieźć do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) 
lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym 
przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe 
na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie 
wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu 
zezwolenie na transport odpadów. d)Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji 
państwowych, inwestora i użytkownika. e)Zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robót 
budowlanych w taki sposób, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia możliwe było 
ciągłe, bezkolizyjne jego użytkowanie. f)Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu 
robót. g)Należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy, który został 
naruszony wskutek prowadzonych robót. h)Remonty i naprawa zniszczonej nawierzchni na 
ulicach i chodnikach. i)Zabezpienie przed zniszczeniem urządzeń zabawowych i nasadzeń 
znajdujących się na zewnętrznym terenie żłobka.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.40.10.00-9, 45.26.12.10-9, 
45.32.10.00-3. 

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:  03.08.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

• BUDOPAP Sp. z o.o., Opolska 103A, 47-330 Krapkowice, kraj/woj. opolskie. 



IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 471194,38 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 566399,13  
• Oferta z najniższą ceną: 566399,13 / Oferta z najwyższą ceną: 567611,00  
• Waluta:  PLN . 

 
 
 


