
Kraków: Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe obejmujące 
hydroizolację żelbetonowych, otwartych zbiorników E i K zamkniętych układów 

chłodzenia wodnego w siedzibie zamawiającego w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 220342 - 2007; data zamieszczenia: 13.11.2007

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: 172296 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, ul. Wrocławska, 30-
011 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6339192, fax (012) 6339490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane modernizacyjno-
remontowe obejmujące hydroizolację żelbetonowych, otwartych zbiorników E i K zamkniętych 
układów chłodzenia wodnego w siedzibie zamawiającego w Krakowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót: - spust wody i oczyszczenie wnętrz 
zbiorników; - cięcie poziome elementów konstrukcji betonowych piłami diamentowymi; - roboty 
rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 10·cm; - rozebranie pokrycia ścian z 
papy, papa izolacyjna na betonie na zakład; - przygotowanie podłoża, skucie nierówności i 
oczyszczenie podłoża; - oczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, a następnie 
przy użyciu technologii hydrościernych; - przygotowanie podłoża, uzupełnienie ręczne ubytków w 
podłożu o gł. do 5·mm, podłoże pod izolacje bitumiczne, ubytki na pow. ponad 30 proc., masa 
bitumiczna CP·43; - wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25·m2, głębokość 3,0·m, grunt 
kategorii III; - wymiana podejść odpływowych i podejść technologicznych - uszczelnienie 
systemowe, Fi·80·mm, wraz z zaworami spustowymi; - zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III; - izolacje płaszczyzn 
pionowych z materiałów rolkowych podklejonych, papa termozgrzewalna - 2 warstwy; - okładziny 
wodoszczelne ścian i dna zbiorników, okładziny ścian gładź cementowa grubości 10·cm zbrojona 
siatką stalową; - przygotowanie ręczne podłoża pod warstwy reperacyjne, warstwa szczepna z 
preparatu MAXBOND nakładana kryjąco; - warstwy reperacyjne wykonywane ręcznie, pokrycie 2-
warstwowe grubości 0,5·cm, zaprawa wodoszczelna do reperacji MAXRITE 700 oraz faseta 
uszczelniająca o promieniu 5·cm na styku dna i ściany; - uszczelnienie wewnętrzne - izolacja 
zbiorników, preparat MAXELASTIC PUR - 2 warstwy + siatka z włókna szklanego; - izolacje 



płaszczyzn poziomych z materiałów rolkowych podklejonych, papa termozgrzewalna - 1 warstwa; - 
obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm; - naprawa, wymiana 
lub uzupełnienie różnych elementów metalowych, balustrady proste, pręty okrągłe; - malowanie 
farbą olejną metalowych balustrad z prętów prostych, miniowanie i 2-krotne malowanie; - wywóz 
samochodami samowyładowczymi gruzu z konstrukcji żwirobetonowych i papy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.26.23.11-4, 45.45.21.00-1, 
45.24.00.00-1, 45.24.72.70-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i 
części: 89694,89 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: 30.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

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

• Przedsiębiorstwo Specjalistyczne EKO-INSTAL inż. Andrzej Gałek, ul. Szpitalna 9/8, 31-024 
Kraków, kraj/woj. małopolskie.

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

• Cena wybranej oferty: 89694.89 
• Oferta z najniższą ceną: 89694.89 / oferta z najwyższą ceną: 89694.89 

• Waluta: PLN.
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