
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

PODNIESIENIE STANDARDÓW MIESZKANIOWYCH W INTERNACIE:
PRZEBUDOWA POKOI I MODERNIZACJA STOŁÓWKI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W
POTOCZKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000097778

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 43

1.5.2.) Miejscowość: Potoczek

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-313

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 158740268

1.5.8.) Numer faksu: 158740268

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsckrpotoczek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckrpotoczek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.zsckrpotoczek.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
PODNIESIENIE STANDARDÓW MIESZKANIOWYCH W INTERNACIE:
PRZEBUDOWA POKOI I MODERNIZACJA STOŁÓWKI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-429755ba-da68-11eb-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00129640/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-28 13:26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008667/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie - przebudowa pokoi, modernizacja
stołówki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00102321/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/3/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 222222,23 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie poprzez
przebudowę 4 pokoi oraz modernizację stołówki. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje: 
-1.Przebudowę 4 pokoi na piętrze wschodniego skrzydła internatu, polegającą na wydzieleniu w
nich łazienek.
Zakres prac: Roboty budowlane:
- wykonanie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych wraz z nadprożami, 
- wykonanie tynków gipsowych oraz gładzi na ścianach i sufitach,
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
- ułożenie płytek ceramicznych o wymiarach min. 60 x 60 cm na podłogach i ścianach łazienek (
wzór do uzgodnienia z Zamawiającym) wraz z izolacją przeciwwodną z folii w płynie,
- wykonanie podłóg z paneli wraz z listwami przyściennymi,
- wykonanie sufitów podwieszanych w łazienkach,
- montaż parapetów z konglomeratów kamiennych,
- montaż drzwi wewnętrznych płytowych wraz z ościeżnicami regulowanymi,
- wymiana posadzki w łazience przy wymianie instalacji (rozbiórka i wykonanie nowych warstw
posadzkowych).
Instalacje wewnętrzne:
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- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- wpięcie się do istniejących pionów kanalizacyjnych,
- wykonanie podejść wody do urządzeń sanitarnych,
- montaż białego montażu i armatury sanitarnej,
- montaż kratek wentylacyjnych i rur wywiewnych,
- montaż grzejników.
2 Przebudowa pokoju wychowawców
Zakres prac: Roboty budowlane:
- wykonanie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych wraz z nadprożami, 
- montaż stolarki okiennej PCV,
- przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach
i suficie,
- szpachlowanie ścian
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach,
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
- ułożenie płytek ceramicznych o wymiarach min. 60 x 60 cm na podłogach wraz z cokołami, 
- montaż parapetów z konglomeratów kamiennych,
- montaż drzwi wewnętrznych drewnianych analogicznie do wyglądu drzwi w pokojach młodzieży
wraz z ościeżnicami regulowanymi,
Instalacje wewnętrzne:
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji komputerowej i monitoringu
- montaż kratek wentylacyjnych.
- wymiana istniejącej instalacji c.o. 
3. Modernizacja stołówki 
Zakres prac: Roboty budowlane:
- przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach i suficie,
- szpachlowanie ścian wraz z przyklejeniem siatki zbrojącej, 
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach,
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,
- lakierowanie emalią wodną tynków wewnętrznych – lamperia,
- ułożenie płytek ceramicznych o wymiarach min. 60 x 60 cm na podłogach wraz z cokołami, 
- montaż parapetów z konglomeratów kamiennych,
- montaż okładziny słupów z konglomeratów kamiennych.
Instalacje wewnętrzne:
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- montaż kratek wentylacyjnych,
- wymiana istniejącej instalacji c.o. 
Zobowiązuje się wykonawcę do wykonania projektu wizualizacji pomieszczenia i uzgodnienia jej
z Zamawiającym.
4. Wymiana dodatkowego zakresu instalacji c.o.
Wymiana instalacji c.o. w pomieszczeniach przeznaczonych do remontu w kolejnych etapach
inwestycji tj. w korytarzu, łazienkach, jednym dodatkowym pokoju, łazience przy stołówce,
świetlicy, bibliotece oraz pomieszczeniu konserwatora.
Ponadto wpięcie instalacji c.o. do pionów w kuchni i magazynach.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej
oraz przedmiarze robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
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45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Nie złożono żadnej oferty
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