
 

Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane  

w  2013 roku 

 
 

1. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27 

 wykonanie audytu energetycznego,  projektu termomodernizacji budynku dydaktycznego 

i warsztatów szkolnych, projektu budowy kotłowni gazowej i  remontu instalacji centralnego 

ogrzewania oraz ekspertyz ornitologicznych 

koszt wykonania dokumentacji:  65 337,00 zł. brutto 

 budowa kotłowni gazowej 

wartość inwestycji:   315 360, 00 zł. brutto 

termin: koniec czerwca – wrzesień b.r. 

zakres prac: przebudowa istniejącego budynku techniczno-garażowego i  dostosowanie go 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami do funkcji kotłowni gazowej, budowa 

wewnętrznej instalacji gazowej, rozbudowa instalacji elektrycznej , wodno-kanalizacyjnej i 

wentylacyjnej, montaż dwóch kotłów stojących kondensacyjnych o łącznej mocy ok. 600 kW 

wraz z automatyką i układem sterowniczym,  montaż kominów: spalinowego i 

wentylacyjnego.  

 

2. Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie, ul. Paderewskiego 1 i 5 

 wykonanie projektu termomodernizacji budynku przy ul Paderewskiego 1, wykonanie 

audytów energetycznych i projektów remontu instalacji centralnego ogrzewania w obu  

budynkach SOSW (ul. Paderewskiego 1 i 5) oraz ekspertyz ornitologicznych  

koszt wykonania dokumentacji:  39 445,00 zł. brutto 

 

3. Zespół Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3 

 

 remont pokrycia dachu budynków Zespołu Szkół w Libiążu : dydaktycznego, przewiązki 

oraz części  administracyjnego                                                                                       

wartość robót:  67 532,00 zł  brutto                

termin:  lipiec - sierpień b.r.                                                                                          

zakres wykonanych robót obejmował: wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy 

termozgrzewalnej oraz częściowy remont czapek kominowych i tynków kominów. 

 

 remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Libiążu                                     

wartość planowanych robót: 189 000,00 zł. brutto 

termin: do 15 listopada 2013 r. 



 

zakres planowanych robót:  

1. remont węzłów sanitarnych w zakresie: 

˗ malowanie ścian i sufitów,  

˗ wymiana stolarki drzwiowej,  

˗ montaż gotowych kabin w.c.,  

˗ wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i armatury sanitarnej,  

˗ wymiana warstw posadzkowych, położenie płytek podłogowych „gress”, wykończenie 

ścian płytkami ceramicznymi,  

˗ remont instalacji elektrycznej w remontowanych węzłach sanitarnych  

2. remont oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

3. wymianę przeszklenia nad trybuną 

4. wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowe 

5. remont posadzki parkietowej hali: cyklinowanie, nanoszenie linii boisk ,trzykrotne  

     malowanie lakierem antypoślizgowym i niepalnym, wymiana listew przypodłogowych 

 

3. I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 14         

 remont połączonych sal lekcyjnych na potrzeby sali multimedialnej                               

 wartość planowanych robót:    42 228,00 zł. brutto 

termin:  wrzesień – listopad b.r. 

zakres prac: renowacja posadzki parkietowej, naprawa i malowanie tynków wewnętrznych 

ścian, wykonanie sufitu podwieszanego, wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami 

oświetleniowymi.  

 

4. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3 

 remont schodów wejścia głównego wraz z dobudową pochylni dla niepełnosprawnych 

koszt wykonanych robót:   57 420,00 zł. brutto 

termin:  lipiec – wrzesień b.r.. 

zakres prac: rozbiórka istniejących schodów, wybudowanie nowych, prostych o konstrukcji 

żelbetowej wraz z dobudową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia schodów i 

pochylni jest wykonana z kostki betonowej, wykonano nowe poręcze i barierki stalowe. 

 remont posadzki w pracowni szkolnej                                                       

koszt wykonanych robót:   11 650,00 zł. 

termin:  sierpień – wrzesień b.r. 



 

zakres prac: rozebranie starej posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wylanie 

nowej posadzki cementowej i położenie wykładziny homogenicznej. 

 

6. II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie przy ul. Wyszyńskiego 19  

 budowa lodowiska sezonowego wraz z budynkiem szatniowo-administracyjnym, wiatą, 

agregatem chłodniczym oraz elementami małej architektury i z infrastrukturą techniczną 

niezbędną do funkcjonowania obiektu. 

Koszt wykonania dokumentacji:   59 778,00 zł. brutto 

Koszt budowy lodowiska po przetargu:  2 858 870,00 zł. brutto – Wykonawca – HEFAL 

SERWIS S.A. – Wodzisław Śląski 

Całość inwestycji będzie realizowana w 2 etapach  (2013 r. – 2014 r.) 

Wymiary płyty lodowiska: 20,00 m x 40,00 m 

Etap I obejmuje: 

˗ zabudowę agregatu chłodniczego 

˗ budowę kanału technologicznego dla kolektora instalacji chłodniczej 

˗ ułożenie sezonowej płyty lodowiska z bandami 

˗ budowę budynku rolby 

˗ budowę nawierzchni z kostki betonowej na składowanie lodu i dla przejazdu rolby 

˗ budowę przyłączy: prądu, wody, kanalizacji deszczowej 

˗ ustawienie drewnianych kontenerów mieszczących kasę, szatnie i wypożyczalnię łyżew 

˗ ustawienie mobilnego oświetlenia i nagłośnienia lodowiska. 

Etap II obejmuje: 

˗ budowę budynku szatniowo – administracyjnego z przyłączami kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej i hydrantu zewnętrznego 

˗ budowę przyłącza cieplnego 

˗ budowę wiaty, chodników, wjazdu 

˗ wykonanie niwelacji terenu i uporządkowanie terenów zielonych 

Płyta lodowiska w postaci mat po zakończeniu sezonu zimowego będzie rolowana pasami i 

składana w kanale technologicznym, bandy, przestawne ogrodzenie oraz słupy oświetleniowe 

będą demontowane i przechowywane pod wiatą gospodarczą. Natomiast oprawy 

oświetleniowe, głośniki i kable będą składowane w pomieszczeniu gospodarczym budynku. 

Budynek szatniowo – administracyjny: 

˗ szatnia 

˗ kawiarnia / mini bar 



 

˗ węzeł sanitarny (damski, męski, dla osób niepełnosprawnych) 

˗ wypożyczalnia łyżew z kasą biletową 

˗ kasa  

˗ pomieszczenia socjalne 

˗ pomieszczenia techniczne / magazyny 

˗ pomieszczenie biurowe – kierownik obiektu 

                             

7. Komisariat Policji w Alwerni przy ul. Korycińskiego 10 

 remont klatki schodowej wraz z wymianą drzwi wejściowych zewnętrznych i 

wewnętrznych 

wartość planowanych robót:    43 890,00 zł. brutto 

termin:  wrzesień – listopad b.r. 

zakres prac:  

1. remont holu  i przedsionka w zakresie: 

   wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wejścia do budynku 

 częściowe zamurowanie otworu po zdemontowanych drzwiach zewnętrznych                                

z wykonaniem ocieplenia, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, 

 wykonanie w lekkiej zabudowie ścianek wewnętrznych i sufitu, 

 wykonanie instalacji oświetleniowej, 

 uzupełnienie tynków ścian , malowanie ścian i sufitu. 

2. remont klatki schodowej w zakresie : 

 wymiana posadzki w holu na piętrze przy klatce schodowej, 

 malowanie ścian i sufitów po uprzednim usunięciu starej farby, 

 przemalowanie balustrady oraz rur instalacji, 

 wymiana opraw oświetleniowych, 

 wykonanie  instalacji domofonu. 

 


