
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007 - 2013”      

Czerwionka-Leszczyny: Budowa 12 wiat śmietnikowych 
w ramach projektu Rewitalizacja zabytkowego osiedla 

patronackiego kopalni Dębieńsko 
w Czerwionce-Leszczynach

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: 286632 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Służby Komunalne, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. 

śląskie, tel. 0-32 42 77 543, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa 12 wiat  śmietnikowych w ramach 

projektu Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa 12 wiat śmietnikowych 

na  terenie  zabytkowego  osiedla  patronackiego  kopalni  Dębieńsko  w  dzielnicy  Czerwionka.  W  ramach 

zamówienia należy wykonać : - 4 wiaty podwójne na odpady typu B o wymiarach 3,0 m x 6,0 m przy ul.  

Słowackiego, - 2 wiaty poczwórne na odpady typu C o wymiarach 6,0 m x 6,0 m przy ul. Słowackiego, 

- 2 wiaty poczwórne na opady typu C o wymiarach 6,0 m x 6,0 m przy ul. Hallera, - 4 wiaty pojedyncze na  



odpady typu A o wymiarach 3,0 m x 3,0 m przy ul.  Mickiewicza. Każda z wiat posadowiona będzie na 

fundamencie betonowym. W poziomie posadzki należy wykonać żelbetowy ruszt kotwiący, zbrojony prętami 

żebrowanymi.  Ściany  i  słupy  murowane  z  cegły  klinkierowej  porowatej.  Słupy  zwieńczone  wieńcem 

żelbetowym. Całość przekryta dachem o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blacho-dachówki. Przestrzenie 

pomiędzy  boksami  jak  i  ściany  wypełnione  konstrukcją  metalową  z  blachy  ocynkowanej  w  ramie 

z kątowników. Do każdej z wiat wykonać należy dojścia z kostki brukowej. Na szczegółowy zakres robót  

składają się: - roboty rozbiórkowe istniejących wiat w ilości około 46,00 m3 - roboty ziemne w ilości 87,60 

około  m3  -  roboty  fundamentowe,  deskowania,  roboty  żelbetowe  i  zbrojarskie  -  roboty  murarskie  - 

murowanie słupów w ilości około 156 m oraz ścian z cegły klinkierowej w ilości około 285,00 m2 - roboty 

izolacyjne  oraz  wypełnienie  ścian  elementami  z  siatek  stalowych  ocynkowanych  -  roboty  w  zakresie 

wykonania więźby dachowej i  pokrycia na powierzchni  około 453,00 m2 - roboty w zakresie wykonania 

podbudów i nawierzchni z kostki  brukowej betonowej - wykonanie prac wykończeniowo-porządkowych po 

realizacji robót zasadniczych - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny 

koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu 

dróg,  nawierzchni  lub  instalacji  -  skompletowanie  i  dostarczenie  Zamawiającemu wszelkich  dokumentów 

odbiorowych wymaganych stosownymi przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 

poz. 1118 z późn. zm.), w tym uzyskanie pozytywnych opinii i stanowisk służb, o których mowa w art. 56 

ust.1 Prawa budowlanego, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie - udział w procedurze uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie oraz wykonanie na koszt własny Wykonawcy ewentualnych zaleceń instytucji 

dokonujących  kontroli  i  odbiorów wg przepisów Prawa budowlanego  -  wykonanie  geodezyjnego  operatu 

powykonawczego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

•Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .



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

•Konsorcjum firm: Lider :ZPUH MULTIDOMEX J. Culic - A. Tyburczy Spółka Jawna, Partner: GEO - BUD - 

T.B.M. Sp. z o. o., ul. Lektorska 59 a, 44-210 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 335573,54 PLN.

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

CENĄ

•Cena wybranej oferty: 359191,00

•Oferta z najniższą ceną: 359191,00 / Oferta z najwyższą ceną: 486681,61

•Waluta: PLN.

Niniejsze  ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówienia  zostało  zamieszczone 
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2014 r.


