
 

Kłobuck: Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn.: 
Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy 
ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a. Etap II - modernizacja źródeł ciepła, sieci 
cieplnej oraz systemów grzewczych wraz z wykonaniem instalacji solarnej oraz 
dociepleniem Pawilonu Łóżkowego. 
Numer ogłoszenia: 254226 - 2009; data zamieszczenia: 27.07.2009 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 198162 - 2009r. 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 12, 
42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 034 3109500, faks 034 3109507. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na pełnieniu 
funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala 
Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a. 
Etap II - modernizacja źródeł ciepła, sieci cieplnej oraz systemów grzewczych wraz z 
wykonaniem instalacji solarnej oraz dociepleniem Pawilonu Łóżkowego.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie 
czynności inspektora nadzoru przy realizacji zadania inwestycyjnego Termomodernizacja 
budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 
11 listopada 5a. Etap II - modernizacja źródeł ciepła, sieci cieplnej oraz systemów 
grzewczych wraz z wykonaniem instalacji solarnej oraz dociepleniem Pawilonu Łóżkowego. 
W toku realizacji inwestycji obowiązki Inspektora Nadzoru będą wynikały z przepisów 
określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz. 
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póź. zm. Inspektor nadzoru w ramach wykonywania swoich 
obowiązków będzie przebywał na budowie w trakcie jej trwania co najmniej 10 dni 
roboczych w każdym miesiącu. Inwestycja zlokalizowana jest w Kłobucku w obiektach 
mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a Zakres nadzorowanych robót: 



Centralne ogrzewanie (budynki pawilon łóżkowy , kuchnia z fizjoterapią, przychodnia 
specjalistyczna) : - demontaż starej instalacji c.o. wraz z grzejnikami - montaż nowych 
przewodów z rur stalowych czarnych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem 
farbą termoodporną; - montaż armatury (tj. zaworów termostatycznych, zaworów 
podpionowych ze spustem, zawory na gałęziach rozdzielczych, zawory odpowietrzające, 
zawory kulowe); - montaż grzejników higienicznych w pomieszczeniach , w łazienkach 
grzejniki drabinkowe; - izolacja termiczna przewodów w pomieszczeniach piwnicznych 
Kotłownia - demontaż wyposażenia kotłowni; - montaż nowych kotłów C.O. (2 szt.); - 
montaż naczynia wzbiorczego; - montaż urządzeń (pompy, sterownik, czopuch, itp.); - 
montaż instalacji elektrycznej zasilającej kotły C.O. Sieć preizolowana - demontaż części 
kanału łupinowego; - demontaż części sieci niskoparametrowej, cieplej wody użytkowej, 
cyrkulacji , pary i kondensatu; - montaż nowych rur preizolowanych sieci niskoparametrowej, 
cieplej wody użytkowej i cyrkulacji; - roboty ziemne, rozbiórkowe oraz doprowadzenie stanu 
placu budowy do stanu sprzed wykonywania prac Węzeł cieplny - demontaż urządzeń 
wymiennikowni; - montaż urządzeń oraz armatury nowej wymiennikowni; - montaż 
przewodów zasilających wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem; - izolacja 
termiczna przewodów; - montaż instalacji elektrycznej zasilającej wymiennikownie; - montaż 
instalacji solarnej (kolektory 50 szt.) wraz z niezbędnymi urządzeniami; - montaż instalacji 
elektrycznej zasilającej układ solarny Docieplenie dachu - pawilon łóżkowy - rozbiórka 
obróbek blacharskich oraz rynien dachowych; - docieplenie dachu styropapą o grubości 15 
cm - wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej; - montaż nowych obróbek 
blacharskich oraz rynien dachowych. Szczegółowy zakres prac zamieszczono w przedmiarach 
i kosztorysach Inwestorskich oraz w specyfikacjach technicznych. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1. 

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie 
zamówienia i części: 20056.39 PLN. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2009. 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Biuro Usługowo - Handlowe WOD - BUD s.c., ul. Parkowa 4 a, 42-100 Kłobuck, 
kraj/woj. śląskie. 



V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE 
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) 

• Cena wybranej oferty: 20056.39 
• Oferta z najniższą ceną: 20056.39 oferta z najwyższą ceną: 40530.62 
• Waluta: PLN. 

 


