
Kraków: Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe 
obejmujące przebudowę dojść i wjazdów komunikacyjnych przy 

hali doświadczalnej H w siedzibie zamawiającego w Krakowie
Numer ogłoszenia: 195098 - 2007; data zamieszczenia: 15.10.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer 
ogłoszenia w BZP: 146449 - 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 przebudowę dojść i wjazdów komunikacyjnych przy hali doświadczalnej H w 
siedzibie zamawiającego w Krakowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót: - rozebranie podbudowy, betonowej 
ręcznie, grubość 15 cm, powierzchnia 155,0 m2 i nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z 
wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 15 cm, powierzchnia 150,0 m2; - rozebranie chodników, 
płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, powierzchnia 4,8 m2; - rozebranie krawężników 
betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej, ław pod krawężniki, ławy z betonu i nawierzchni z płyt 
prefabrykowanych; - korytowanie wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 25 
cm, powierzchnia 150,5 m2;- humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm, 
powierzchnia 88,0 m2; - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
ręcznie, grunt kategorii III-IV, po-wierzchnia 340,5 m2; - warstwy odcinające, zagęszczane 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, powierzchnia 287,1 m2; - podbudowy z 
kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, powierzchnia 144,0 m2; - 
nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych, grubości 15 cm, z wypełnieniem spoin 
piaskiem, powierzchnia 144,0 m2 i nawierzchnie z płyt żelbetowych EPT (prefabrykowanych); - 
podbudowy z żużla wielkopiecowego, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, 
powierzchnia 27,0 m2; - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Behaton, grubość 6 cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa, powierzchnia 27,0 m2; - chodniki z płyt 
betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową, powierzchnia 15,8 m2; - krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, długość 42,0 m; - obrzeża betonowe, 20x6 cm i 30x8 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, długość 34,0 m i 9,0 m; - ścieki z elementów 



betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm, długość 29,0 m; - ścieki kryte 
typu ACO z elementów betonowych 15x15 cm na gotowej ławie betonowej, długość 1,5 m; - studzienki 
ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi 500·mm z osadnikiem bez syfonu, szt. 2; - 
wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-8, 45.11.10.00-8, 
45.23.32.22-1, 45.11.27.10-5, 45.11.12.40-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i 
części: 38729,8 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: 28.09.2007.
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, 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: 38729.80 
• Oferta z najniższą ceną: 38729.80 / oferta z najwyższą ceną: 38729.80 
• Waluta: PLN.


