
Szczecin, dnia 3.04.2015 r. 
 

OGŁOSZENIE 
o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych 

Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie, ul. Wawrzyniaka 7B, 70-392 Szczecin, 
ogłasza przetarg nieograniczony na: 
 

„na wykonanie nadbudowy z odtworzeniem dachu (w stanie surowym 
zamkniętym) budynku Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie, 

przy ul. Wawrzyniaka nr 7B” 
W ramach kodów CPV: 45453000-7, 45262690-4 i 45262700-8, wg „Wspólnego słownika zamówień". 
 
Bezpłatną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można : 

 pobrać ze strony internetowej: http://www.bsa.szczecin.pl 
 odebrać w siedzibie przy ul. Wawrzyniaka nr 7B, sekretariat w godzinach od 10 do 15 
 przesłać pocztą na wniosek Wykonawcy, przesłany na numer faxu.: 91 421 28 60 

 
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadbudowy z odtworzeniem dachu (w stanie 

surowym zamkniętym)  budynku Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecinie, przy 
ul. Wawrzyniaka nr 7B. 

 
       Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu przetargu: 
       Ogólny zakres robót : 

1) wykonanie rozbiórki istniejącego dachu płaskiego  
2) wykonanie nowej konstrukcji dachu stromego w zakresie montażu konstrukcji stalowej i 

ciesielskiej, oraz robót murowych i żelbetowych 
3) wykonanie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej ceramicznej, wraz z blacharką 

tytanowo-cynkową i montażem okien połaciowych i lukarn 
4) wykonanie montażu płotków śniegowych, stopni i ław kominiarskich 
5) wykonanie nowych kominów wentylacyjnych i montażem wentylatorów 
6) wykonanie wewnętrznych ścianek działowych murowanych i z płyt g-k na rusztach stalowych 
7) wykonanie nowej instalacji odgromowej ze zwodami pionowymi i uziomami poziomymi 
8) wykonanie pozostałych robót wykończeniowych koniecznych do zamknięcia nowej 

kondygnacji poddasza. 
 
II. Wymagany termin realizacji zamówienia i gwarancja: 
1. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż do dnia 30 września 2015 r.. 
2. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji – 60 miesięcy na wykonane roboty 
 
III. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 29 kwietnia 2015 roku do godz. 900 w 
siedzibie Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Szczecina, przy ul. Wawrzyniaka nr 7B, w 
sekretariacie. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 kwietnia 2015 roku o godz. 1000, w siedzibie bursy w Szczecinie, przy 
ul. Wawrzyniaka nr 7B, w sali nr 4. 
 
 
ZATWIERDZAM : 


