
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 89755-2013 z dnia 2013-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legnica 
1.Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego o 
kubaturze 30 505,00m3, w tym między innymi roboty 1.1.remont elewacji: a)roboty 
murarskie i tynkarskie - naprawa uszkodzeń, spękań zewnętrznych, zakrycie... 
Termin składania ofert: 2013-06-11  

 

Legnica: Wybór Wykonawcy zadania pn. Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych ul. 
Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego 
Numer ogłoszenia: 288804 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013 
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: 89755 - 2013r. 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prezydent Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 
dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór Wykonawcy zadania pn. 
Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu 
budynku szkolnego. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Remont elewacji: a)roboty murarskie i tynkarskie 
- naprawa uszkodzeń, spękań zewnętrznych, zakrycie instalacji, likwidacja elementów 
wtórnych na elewacjach b)roboty tynkarskie - uzupełnienie ubytków i wymiana tynków 
zniszczonych (skorodowanych i odspojonych), naprawa, uzupełnienie tynków uszkodzonych, 
spiaszczonych, zabiegi renowacyjne na tynkach w stanie dobrym, scalenie tynków, c)roboty 
tynkarsko-sztukatorskie, renowacja detalu architektonicznego - rekonstrukcja i renowacja 
detali całkowicie zniszczonych, renowacja detali mocno zniszczonych, renowacja drobnych 
uszkodzeń elementów profilowanych, scalenie powierzchni wszystkich detali, d)roboty 
malarskie na elewacjach, e)elementy ceramiczne - rekonstrukcja, renowacja i nowo 
projektowane, f)renowacja elementów z granitu i wykonanie elementów granitowych 
projektowanych, g)renowacja elementów, detali z piaskowca, roboty sztukatorskie, h)roboty 
konserwatorskie ścian i sklepień w przejeździe bramowym, i)stolarka okienna i parapety 



wewnętrzne - remont poprzez wymianę okien i parapetów, j)stolarka drzwiowa, k)roboty 
blacharskie, ślusarskie, l)wymiana opraw oświetleniowych, Remont dachu: a) remont 
poszycia dachu, b) remont pokrycia dachu z blachy, c) obróbki blacharskie, d) wyłazy i okna 
dachowe, e) remont kominów, f) wentylacja w obrębie połaci dachowych oraz przejścia 
antenowe, g) rynny odwodnienia dachów, h) komunikacja w obrębie dachów, i) akcesoria 
dachowe, j) roboty ślusarskie w obrębie dachów, k) roboty w obrębie poddaszy, m) Instalacja 
odgromowa, n) Instalację elektryczną ogrzania rynien i rur spustowych.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4, 45.42.11.32-8, 
45.26.13.20-3, 45.26.10.00-4, 45.26.13.20-3, 45.31.23.10-3, 45.31.70.00-2. 

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:  10.07.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  14. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1. 

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

• P.W.HARAS Arkadiusz Harasimowicz, ul. Białoskórnicza 22/23/4, 50-134 Wrocław, 
kraj/woj. dolnośląskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6545977,26 PLN. 

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

• Cena wybranej oferty: 4860960,00 
• Oferta z najniŜszą ceną: 4860960,00 / Oferta z najwyŜszą ceną: 8000000,00 
• Waluta:  PLN. 

 


