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Ogłoszenie nr 500033010-N-2017 z dnia 24-09-2017 r.  

 

Gmina Stara Kamienica:  

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ 

KAMIENICY WRAZ Z ZAKUPEM SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 

(zakup nie jest objęty niniejszym postępowaniem – stanowić będzie przedmiot  

odrębnego zamówienia jako Część 2.)  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  -  Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu  

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oś 7. Infrastruktura edukacyjna, działanie 7.1 Inwestycje w 

edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, poddziałanie 3-7.1.3 inwestycje w 

edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną- ZIT-AJ,  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 554430-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 500007948-N-2017; 500009206-N-2017  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Stara Kamienica, Krajowy numer identyfikacyjny 23082173000000, ul. Stara 

Kamienica  41, 58-512   Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, 

 tel. 757514337, e-mail starakamienica@starakamienica.pl, fax 757514337.  

Adres strony internetowej (url): http://www.stara-kamienica.bipgmina.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ 

KAMIENICY WRAZ Z ZAKUPEM SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA  

(zakup nie jest objęty niniejszym postępowaniem – stanowić będzie przedmiot odrębnego 

zamówienia jako Część 2.)  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

RRG.341.ZP-9/17  
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II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Zakres objęty Projektem realizowany jest w dwóch częściach: Część 1. ROZBUDOWA 

INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY -

stanowiąca przedmiot niniejszego postępowania oraz Część 2: ZAKUP SPRZĘTU                   

I WYPOSAŻENIA ,który stanowić będzie przedmiot zamówienia w terminie późniejszym.  

 

Przedmiotem zamówienia Części 1. jest budowa łącznika pomiędzy budynkami gimnazjum     

i halą sportową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Starej Kamienicy na działce nr 

ewid. 54/1 obręb 0009 Stara Kamienica. Istniejący budynek szkoły to obiekt wolnostojący,    

II – kondygnacyjny z użytkowym poddaszem oraz częściowym podpiwniczeniem, przekryty 

dachem dwuspadowym o kącie nachylenia ok. 45 stopni. Posiada wewnętrzną klatkę 

schodową w centralnej części budynku z bezpośrednim dostępem do pomieszczeń szkolnych 

z holu klatki schodowej. Istniejąca hala sportowa to budynek I-kondygnacyjny, przekryty 

dachem dwuspadowym z dobudówką o asymetrycznym układzie rzutu, przekryty 

stropodachem. Hala stanowi odrębną strefę pożarową. Zaprojektowano rozbudowę istniejącej 

szkoły o II-kondygnacyjną część o funkcji oświatowej, która stanowił łącznik pomiędzy 

istniejącym budynkiem szkoły a salą sportową. Zaprojektowany łącznik stanowi uzupełnienie 

zabudowy pomiędzy szkołą a salą sportową i swoim ukształtowaniem bryły nawiązuje do obu 

budynków. Zaprojektowana rozbudowa ( łącznik) to część II-kondygnacyjna, przekryta          

w centralnej części dachem dwuspadowym. Zaprojektowana rozbudowa jest niższa niż 

budynek szkoły, a przyjęty układ połaci dachowych nie koliduje z istniejącym dachem szkoły. 

Od strony sali sportowej zaprojektowana została attyka dwuspadowa. Zaprojektowano układ 

podestów wejściowych oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych od strony elewacji 

północnej. Przy elewacjach szkoły i łączniku zaprojektowano chodniki z kostki brukowej       

o szerokości 1,5 m oraz utwardzony plac z miejscem postojowym dostosowanym dla osób 

niepełnosprawnych. Na pozostałej część działki powstaną tereny zielone o nawierzchni 

trawiastej ze skupiskami roślinności ozdobnej. Ze względu na kolizję zaprojektowana jest 

likwidacja i wykonanie nowych przyłączy wod-kan. Zachowuje się istniejący kanał 

ciepłowniczy, który stanie się wewnętrzną instalacją podposadzkową w zaprojektowanym 

łączniku. Istniejące napowietrzne przyłącze energetyczne pozostaje bez zmiany. 

Zaprojektowany łącznik będzie zasilany w ramach istniejącej mocy energetycznej 

dostarczanej przez zakład energetyczny. W celu zapewnienia dostawy wody do celów 

gospodarczo- bytowych oraz dla celów przeciwpożarowych zaprojektowane zostało przyłącze 

wody PE śr. 63 mm z istniejącej sieci wodociągowej. W celu zapewnienia odbioru ścieków 

zaprojektowane zostało przyłącze PVC śr. 160 mm do sieci kanalizacji sanitarnej Istniejąca 

kanalizacja deszczowa szkoły i hali sportowej pozostaje bez zmian. Zaprojektowane rury 

spustowe będą odprowadzały wody deszczowe na teren własny działki. Ogrzewanie 

projektowanej rozbudowy tj. łącznika zapewni istniejący kocioł na opał stały, zlokalizowany 

w wydzielonej ppoż. kotłowni w piwnicy w budynku szkoły. Projektowana rozbudowa 

podlegała uzgodnieniu z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków – Delegatura 

w Jeleniej Górze. DANE POWIERZCHNIOWE: • POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 

Istniejący budynek szkoły – ~ 246,47 m2 Projektowana rozbudowa (łącznik ) – 294,28 m2 

Istniejąca hala sportowa – 1 161,50 m2 • POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: Istniejący  
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budynek szkoły – ~497,90 m2. Projektowana rozbudowa (łącznik ) – 505,43 m2. Istniejąca 

hala sportowa – ~ 1 000 m2 • KUBATURA OBIEKTU : Istniejący budynek szkoły –             

~ 2 814,00 m3 Projektowana rozbudowa (łącznik ) – 2 392,50 m3 Istniejąca hala sportowa –     

~ 5 000 m3 • WYMIARY RZUTU: Istniejący budynek szkoły – ~ 11,47 x 20,87 m 

Projektowana rozbudowa (łącznik ) – 21,58 x 14,54 m Istniejąca hala sportowa – ~ 54,70 x 

24,60 m • ILOŚĆ KONDYGNACJI : Istniejący budynek szkoły – II + użytkowe poddasze      

i częściowe podpiwniczenie Projektowana rozbudowa (łącznik ) – II Istniejąca hala sportowa 

– I • ILOŚĆ MIEJSC DLA DZIECI - 160. ZAKRES RZECZOWY PRAC OBJĘTY 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI: WYBURZENIA W OBRĘBIE 

BUDYNKU SZKOŁY; WYBURZENIA I DEMONTAŻE W OBRĘBIE TERENU 

DZIAŁKI; PRACE PRZYGOTOWAWCZE; PRACE BUDOWLANE w istniejącym 

budynku szkoły, w istniejącym budynku hali sportowej, w projektowanej rozbudowie- łącznik  

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie -  dotyczy podziału realizowanej Części 1. 

II.5) Główny Kod CPV: 45214200-2 

 

Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45111200-0, 45262410-8, 45400000-1  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/09/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT   1 206 359.28  

Waluta  pln  

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 
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Nazwa wykonawcy: EUROTECH GRUPA Sp. z o.o. 

Email wykonawcy: info@eurotechgrupa.pl  

Adres pocztowy: Nowa Kamienica 21/2  

Kod pocztowy: 58-512  

Miejscowość: Stara Kamienica  

Kraj/woj.: dolnośląskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy:  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy:  

Kod pocztowy:  

Miejscowość:  

Kraj/woj.:  

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy  1 777 822.66  
Oferta z najniższą ceną/kosztem                1 777 822.66  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem               2 247 777.00  

Waluta: pln  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  


