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Nasz znak: BIP-S.1431.129.2021.MŁ 
UNP: 48465/BIP/-I/21 
 
 
 
 W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą 
elektroniczną w dniu 20.09.2021, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001  
o dostępie do informacji publicznej, przekazuję odpowiedzi jak niżej: 
 
Ad.1 
"Przebudowa budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie  
na potrzeby Szkoły Podstawowej oraz nowej kuchni i stołówki": 
1. Jakie firmy podwykonawcze zostały zatwierdzone przez Zamawiającego do udziału w powyższej 
inwestycji po zgłoszeniu przez generalnego wykonawcę (Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud  
Sp. z o.o.)? Proszę o podanie listy firm wraz z zakresami, które zostały im zlecone. 
 

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, że na dzień 27 września 2021 roku 
zaakceptowani przez Zamawiającego podwykonawcy, przy realizacji umowy 
nr  BIiRO-I.61.2020, CRU/20/0002621 z dnia 21.07.2020 r. na wykonanie robót 
budowlanych pn. „Przebudowa budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących 4 przy 
ul. Romera 2 w Szczecinie na potrzeby Szkoły Podstawowej oraz nowej kuchni  
i stołówki", są następujący: 
 
- ……………………………….prowadzący działalność gospodarczą 
pn……………………………………….; zakres przedmiotu umowy podwykonawczej: 
kompleksowe i kompletne wykonanie prac ślusarskich zewnętrznych i wewnętrznych 
w zakresie prefabrykacji, dostawy i montażu: balustrad, pochwytów, balustrad 
szklanych, portali wejściowych, drabin dachowych, wiaty śmietnikowej oraz stojaków 
rowerowych; 
 
-…………………………………………; zakres: kompleksowa i kompletna realizacja 
prac rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych wraz z utylizacją odpadów; 
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-…………………………………………………………….; zakres: realizacja prac przy 
wznoszeniu konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej oraz murów w budynku 
Szkoły i w budynku Internatu; 
 
- ……………………………prowadzący działalność gospodarczą 
pn………………………………………….; zakres: wykonanie wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w budynku ZSO nr 4 przy ul. Romera  
w Szczecinie; 
 
- ……………………………prowadzący działalność gospodarczą pn…………………, 
zakres: dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego oraz dostawa  
i montaż zabudów okien, parapetów, zabudów grzejników, hydrantów; 
 
-…………………………………………………………………………….; zakres: 
kompleksowe wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych; 
 
-………………………………; zakres: dostawa i montaż systemu wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji w budynku ZSO nr 4 przy ul. Romera w Szczecinie; 
 
- …………………….prowadzący działalność gospodarczą pn………………………; 
zakres: kompleksowe wykonanie wewnętrznych tynków cementowo-wapiennych  
na ścianach i na stropach w budynkach Szkoły i Internatu; 
 
-…………………………………………………………………….; zakres: kompleksowe  
i kompletne wykonanie stolarki okiennej PCV; 
 
-…………………; zakres: kompleksowe i kompletne wykonanie prac ziemnych, prac 
branży drogowej oraz prac przy zagospodarowaniu terenu; 
 
- …………..prowadzący działalność gospodarczą pn………………………………; 
zakres: kompleksowe i kompletne wykonanie wewnętrznych prac wykończeniowych 
w budynku Szkoły w zakresie suchych zabudów, prac szpachlarsko-malarskich, 
sufitów podwieszanych i montażu paneli akustycznych; 
 
- ……………………….prowadzący działalność gospodarczą pn……………………..; 
zakres: kompleksowa i kompletna dostawa i montaż zewnętrznego ogrodzenia 
systemowego wraz z furtkami i bramami; 
 
- …………………..prowadzący działalność gospodarczą pn……………………………; 
zakres: kompleksowe i kompletne wykonanie instalacji elektrycznych  
i teletechnicznych; 
 
- …………………..prowadzący działalność gospodarczą 
pn…………………………………………; zakres: kompleksowe i kompletne wykonanie 
dostawy i montażu (bez klipsowania) modułów sufitowych podwieszanych; 
 
-…………………………...; zakres: kompleksowa dostawa i montaż urządzeń placu 
zabaw; 
2) Czy roboty budowlane już się zakończyły? Jeśli nie to do kiedy mają potrwać? 

 



Roboty budowlane realizowane są na podstawie umowy BIiRO-I.61.2020, 
CRU/20/0002621 z dnia 21.07.2020 r. i zgodnie z jej zapisami termin zakończenia 
ww. robót przypada na dzień 15.10.2021 r.  
Obecnie procedowana jest zmiana terminu zakończenia robót, zgodnie z którą 
zostanie on wydłużony do 19.11.2021 r. 
  
 
 
Ad.2  
„Budowa Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie”: 
1. Jakie firmy podwykonawcze zostały zatwierdzone przez Zamawiającego do udziału w powyższej 
inwestycji po zgłoszeniu przez generalnego wykonawcę (Erbud S.A.)? Proszę o podanie listy firm 
wraz z zakresami, które zostały im zlecone. 
2. Czy roboty budowlane już się zakończyły? Jeśli nie to do kiedy mają potrwać? 
 

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie jest Instytucją 
Kultury Województwa Zachodniopomorskiego. 
Wobec powyższego Urząd Miasta Szczecin nie dysponuje informacją w sprawie.    
 
 
 
 

Ad. 3 
„Rozbudowa, przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów Muzeum Techniki 
i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką tarasu zewnętrznego” : 
1. Jakie firmy podwykonawcze zostały zatwierdzone przez Zamawiającego do udziału w powyższej 
inwestycji po zgłoszeniu przez generalnego wykonawcę (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ebud - 
Przemysłówka Sp. z o.o.)? Proszę o podanie listy firm wraz z zakresami, które zostały im zlecone. 
2. Czy roboty budowlane już się zakończyły? Jeśli nie to do kiedy mają potrwać? 
 

W odpowiedzi na przesłane pytania informuję, że powyższa inwestycja jest 
realizowana przez spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.; ul. Mieszka I 
33, 71-011 Szczecin;  http://sim.szczecin.pl/; e -mail:   sim@sim.szczecin.pl;  
biuro@sim.szczecin.pl; tel.: +48 91 817 3382. W załączeniu przekazuję listę firm 
zgłoszonych przez Generalnego Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inwestora 
Zastępczego, która została przesłana przez w/w spółkę do nadzorującej jednostki 
organizacyjnej - Wydziału Kultury.    
Jednocześnie informuję, że roboty budowlane wymienione we wniosku mają 
zakończyć się do dnia 23 grudnia 2021 r. 

 

        Z poważaniem 

    Podpisano Anna Kalina – Dzwonkowska Kierownik Biura BIP 
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