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Zakopane: remont pomieszczeń na cele prowadzenia działalności oświatowej znajdujących się w
budynku głównym Zakopiańskiego Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej ul. Kasprusie
35a, 34500 Zakopane
Numer ogłoszenia: 243090  2015; data zamieszczenia: 17.09.2015
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: 122969  2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej, ul. Kasprusie
35A, 34500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 18 2012786, faks 18 2012786.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont pomieszczeń na cele prowadzenia
działalności oświatowej znajdujących się w budynku głównym Zakopiańskiego Centrum Edukacji im.
H. Modrzejewskiej ul. Kasprusie 35a, 34500 Zakopane.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W zakresie robót budowlanych: przekucia przez ścianki
murowe, wykucie otworów drzwiowych i montaż nadproży demontaż płytek ceramicznych na
ścianach (fartuchy) demontaż drzwi z futrynami demontaż wykładzin podłogowych (oprócz
korytarza) skucie wylewek w pomieszczeniach (oprócz korytarza) z usunięciem znajdującego się w
nich ksylamitu i utylizacja wykonanie izolacji z folii czarnej budowlanej i styropianu podłogowego
wykonanie wylewek cementowych montaż wykładzin PCV podłogowych zabudowy z płyt GK, GKF
i OSB na rusztach metalowych (alu) o z wypełnieniem wełną mineralną w płytach wykonanie ścian z
płytek ceramicznych (fartuchy) prace tynkarskie  uzupełnienie starych tynków i wykonanie nowych
(po fartuchach z płytek, wnęka okienna w pokoju nauczycielskim oraz szpalety przy drzwiach)
wykonanie gładzi na ścianach i sufitach malowanie ścian i sufitów: korytarze i klatka schodowa 
farbą o kl. ścieralności 1 ściany do wys. 1,6 m i farbą o kl. ścieralności 2 ściany powyżej 1,6m
wysokości i sufity, pozostałe pomieszczenia należy wymalować farbą o kl. ścieralności 2 montaż
drzwi demontaż i montaż nowych kratek wentylacyjnych demontaż starych drewnianych obudów
grzejników malowanie (łącznie z uzupełnieniami ubytków lakierniczych) grzejników i rur c.o.
wykonanie 2 szt wyłazów na dach z obróbką  w korytarzu i w miejscu wskazanym przez Inwestora w
budynku głównym 2. W zakresie robót sanitarnych: wymiana baterii umywalkowych/zlewowych
łącznie ze śrubunkami gdzie tego potrzeba wymiana umywalek i zlewów aluminiowych demontaż
starych i montaż nowych szafek hydrantowych z kompletnym wyposażeniem 3. W zakresie robót
elektrycznych: demontaż lamp (do ponownego użytku) rozprowadzenie peszli, korytek naściennych i
przewodów elektrycznych i teletechnicznych z bruzdowaniem i zaprawianiem montaż lamp
sufitowych z wcześniejszego demontażu montaż nowych lamp na korytarzach montaż oświetlenia
ewakuacyjnego montaż osprzętu elektrycznego montaż rozdzielnic montaż gniazd komputerowych
pomiary elektryczne.
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II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.008, 45.26.25.006, 45.41.00.004,
45.32.00.006, 45.26.20.001, 45.43.00.000, 45.43.10.007, 45.44.21.008, 45.42.11.005,
45.33.23.006, 45.33.22.005, 42.13.11.605, 42.13.14.000, 45.33.24.007, 45.31.11.001,
45.31.73.005, 45.31.51.009, 45.31.12.002, 45.31.43.004.
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
Część NR: 1
Nazwa: remont pomieszczeń na cele prowadzenia działalności oświatowej
znajdujących się w budynku głównym Zakopiańskiego Centrum Edukacji im.
H. Modrzejewskiej ul. Kasprusie 35a, 34500 Zakopane
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Remontowo  Budowlana Kazimierz Zelek, 34500 Zakopane ul. Smrekowa 6, 34500
Zakopane, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162466,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 159671,60
Oferta z najniższą ceną: 159671,60 / Oferta z najwyższą ceną: 275305,05
Waluta: PLN .
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