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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 57084-2014 z dnia 2014-02-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pisz
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół w Białej Piskiej wraz z
przebudową (modernizacja) pomieszczeń dydaktycznych. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie
między innymi...
Termin składania ofert: 2014-03-05

Pisz: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji
budynku głównego Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej wraz z przebudową
(modernizacją) pomieszczeń dydaktycznych
Numer ogłoszenia: 92362 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
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: 57084 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, woj. warmińskomazurskie, tel. 087 425 47 00, faks 087 425 46 51.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
termomodernizacji budynku głównego Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej wraz z przebudową (modernizacją)
pomieszczeń dydaktycznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku
głównego Zespołu Szkół w Białej Piskiej wraz z przebudową (modernizacja) pomieszczeń dydaktycznych.
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących robót: 1)
Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku metodą lekko - mokrą przy użyciu styropianu w tym zbicie
tynków zewnętrznych na elewacji oraz wykonanie elementów ozdobnych. Ściana od strony zachodniej pomiędzy
pilastrami ocieplona od wewnątrz za pomocą płyt gipsowo-kartonowych z warstwą paroizolacji pomiędzy tymi
dwoma elementami grubości 80 mm: - obicie tynków zewnętrznych - 957,366 m2, - tynki zewnętrzne ścian 957,366 m2, - docieplenie ścian zewnętrznych - 1 107,788 m2, - ocieplenie od wewnątrz - 102,992 m2, 2)
Ocieplenie stropu piwnicy i stropu nad poddaszem - 666,630 m2, 3) Cokół z kamienia litego oczyścić z farby i
wykonać impregnację kamienia. Cokół nie oblicowany kamieniem wykonać dekoracyjnym tynkiem mozaikowym
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na bazie żywic akrylowych - pow. 157,29 m2, 4) Wykonanie wyprawy elewacyjnej z zastosowaniem tynku
silikonowego, kolorystyka wg projektu budowlanego. 5) Wymiana pokrycia dachowego dachu głównego i lukarn
dachówką ceramiczną wraz z montażem obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, wyłazów dachowych,
płotków przeciwśniegowych pow. 1515,723 m2, 6) Wykonanie kanałów wentylacyjnych parteru i 1 - piętra z
blachy stalowej ocynkowanej obudowanej płytą GKF wodoodporną w tym rozebranie istniejących kominów
wentylacji grawitacyjnej. Kominy ponad dachem z blachy stalowej powlekanej wykonać w kolorze pokrycia
dachu, 7) Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym o konstrukcji aluminiowej z przykryciem poliwęglanu
litego. 8) Wykonanie studzienek doświetlających okna piwniczne, 9) Wymiana stolarki okiennej drewnianej na
PCV (227,441m2) wraz z wymianą parapetów zewnętrznych (blacha stalowa) i wewnętrznych (konglomerat).
Okna w kolorze białym, wyposażone w system rozszczelniający i posiadające regulowane stopnie otwarcia. 10)
Renowacja 3 szt. drzwi zewnętrznych, wymiana drzwi piwnicznych na stalowe częściowo przeszklone w kolorze
zielonym, 11) Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń klasowych pow. 35,59 m2 , 12) Uzupełnienie
tynków i malowanie pomieszczeń, 13) Uzupełnienie posadzek oraz inne prace budowlane w tym ślusarskie, 14)
Wykonanie opasek z kostki betonowej przy ścianie budynku od strony południowej i północnej w tym przy
wejściu głównym - pow. 86,18 mb, 15) Wykonanie wewnętrznej energetycznej linii zasilającej w tym montaż
przycisków p.poż, 16) Przeniesienie - montaż tablicy rozdzielczej - układu pomiarowego na zewnątrz budynku,
17) Wymiana oświetlenia ogólnego, miejscowego i ewakuacyjnego, 18) Instalacja zasilająca urządzenia
technologiczne oraz instalacja gniazd wtykowych 230 V ogólnego przeznaczenia, 19) Instalacja odgromowa,
ochrona przeciwnapięciowa oraz ochrona od porażenia prądem elektrycznym, 20) Instalacja teletechniczna oraz
połączenia wyrównawcze. 21) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania łącznie z urządzeniami grzewczymi,
22) Wymiana - montaż kotła c.o. wraz z osprzętem. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną
do SIWZ dokumentacją projektowo-wykonawczą, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowiązującymi przepisami w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, polskimi normami oraz
zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie
oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlano-wykonawczym Wykonawca
zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych. Za zakończenie inwestycji uznaje się doprowadzenie obiektu do stanu
umożliwiającego jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.10.00-4, 45.42.00.00-7, 45.41.00.00-4,
45.33.00.00-9, 45.31.70.00-2, 45.31.23.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-
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Polska- Rosja w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI BCBC) 2007-2013 w
ramach projektu Chronione środowisko- zdrowe młode pokolenie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PHU GROT Jacek Olszewski, ul. F. A. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1422772,09 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 1483851,96
Oferta z najniższą ceną: 1436413,58 / Oferta z najwyższą ceną: 1852107,13
Waluta: PLN.
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