
Wieluń: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach
Numer ogłoszenia: 173222 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
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: 128120 - 2014r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach, Masłowice 
1, 98-300 Wieluń, woj. łódzkie, tel. 043 8428195, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Masłowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1) docieplenie 
metodą lekką mokrą ścian zewnętrznych z kolorystyką: a) docieplenie ścian zewnętrznych 
(kondygnacje nadziemne): wykonanie ocieplenia ścian metodą lekką-mokrą styropian EPS 70 gr. 15
cm - ściany parteru i piętra ok. 765,68 m2, wykonanie ocieplenia ścian metodą lekką-mokrą 
styropian EPS 70 gr. 10 cm, ściany piwnic (cokół) ok. 46,063 m2, docieplenie ościeży styropian 
EPS 70 gr. 3 cm ok. 141,469 m2, wymiana parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, 
wykonanie tynków cienkowarstwowych akrylowych, b) ocieplenie ścian piwnic z wykonaniem 
hydroizolacji: wykonanie ocieplenia ścian metodą lekką-mokrą styropian XPS gr. 10 cm - ściany 
piwnic ok. 94,92 m2, wykonanie dwuwarstwowej hydroizolacji ścian z roztworu asfaltowego na 
zimno; 2) roboty dekarskie i docieplenie stropodachu a) wymiana rynien i rur spustowych 
stalowych na orynnowanie PCV, b) wymiana pokrycia i obróbek daszków, c) docieplenie 
stropodachu płytami styropapy EPS 100 o gr. 16 cm jednostronnie laminowanych papą ok. 725,023 
m2, d) wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej; 3) remont balkonu; 4) remont 
wejścia bocznego; 5) remont tarasu; 6) wymiana instalacji odgromowej; 7) wymianę stolarki 
okiennej piwnic na okna z tworzyw sztucznych (5 szt.) o pow. ok. 2.523 m2; 8) wymiana drzwi 
zewnętrznych na aluminiowe (1 szt.) ok. 2,34 m2; 9) montaż nawietrzaków higrosterowanych 
okiennych; 10) wymianę instalacji c.o. na nową z wydzieleniem trzech obwodów zasilania ok.843 
m, montaż grzejników stalowych (90 szt. w tym 89 płytowych), montaż zaworów grzejnikowych, 
montaż 89 głowic termostatycznych; 11) wymianę źródła ciepła na ekologiczne tj. kotłów w ilości 2
szt. o mocy 50 kW każdy, w których możliwe jest spalanie każdego z niżej wymienionych 
surowców tj.: brykiet drzewny, brykiet ze słomy, brykiet z trocin, zrębki, trociny, wierzba 
energetyczna i zboża. (Brykiet drzewny produkowany z drewna, z rozdrobnionych odpadów 
drzewnych takich jak trociny, wióry czy zrębki, w postaci walca o średnicy ok. 50 - 60 mm i 
długości od kilku do kilkunastu centymetrów). Zakłada się wykonanie kotłów na wymiar tj. tak, aby
przy montażu nie przekraczały wymiarów otworów, przez które będą wprowadzane do wnętrza 
pomieszczenia. Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: a) projekcie budowlanym; b) 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), w części 
zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące 
wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 
Zamówienie jest współfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi.



II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.42.10.00-4, 45.31.00.00-3, 
45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9.

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: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

• KARCZBUD Karczewski Mariusz, Łęki Małe 13, 98-360 Lututów, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 650054,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 575965,08

• Oferta z najniższą ceną: 575965,08 / Oferta z najwyższą ceną: 780779,28

• Waluta: PLN.


