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POŚWIADCZENIE (REFERENCJA) Nr ZP.272.17.2021.KW 

o wykonanym zamówieniu 
 

Gmina Miasto Mysłowice informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.2164, 
z późn. zm.) zaświadcza, że Firma DAN POL BUDOWNICTWO Spółka z o.o. Spółka Komandytowa  
z siedzibą w Tychach ul. Murarska 28 została wyłoniona do wykonania zamówienia publicznego pod nazwą: 
„Termomodernizacja budynku  Przedszkola Nr 5   w Mysłowicach – PT + wykonawstwo” 

 
numer sprawy: ZP.271.1.31.2020.LŁ 
 
Zgodnie z umową Nr PI.272.3.3.2021 zawartą w dniu 9 lutego 2021 roku, łączna wartość wykonanych robót 
wyniosła 1 433 388,13 zł. brutto słownie: jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem 
złotych 13/100. 
Roboty wykonane zostały w okresie od lutego 2021 roku do sierpnia 2021 roku.              
 
Zakres wykonanych prac obejmował:  

 ocieplenie wszystkich elewacji metodą lekką mokrą, 
 ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, 
 zabezpieczenie ścian elewacji powłoką antygraffiti do wys. 2,5m, 
 wymianę wszystkich okien na nową stolarkę PCV, 
 wymianę drzwi wejściowych na nową ślusarkę aluminiową, 
 remont schodów wejściowych na elewacji frontowej,  
 dostosowanie schodów do wymogów obowiązującego prawa, 
 montaż nowego orynnowania i obróbek blacharskich, 
 remont i ocieplenie kominów, 
 wymianę wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej, 
 modernizację układu wodomierzowego, 
 rozbudowę wewnętrznej instalacji gazu, 
 montaż kotłowni gazowej do przygotowania cwu, 
 modernizację jednofunkcyjnej stacji wymienników ciepła c.o., 
 wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 
 demontaż przeznaczonych do likwidacji instalacji, oraz urządzeń sanitarnych  i grzewczych, 
 rozbudowę oraz montaż instalacji elektrycznej dla potrzeb nowej wymiennikowni  i kotłowni, 
 wykonanie ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, 
 montaż instalacji fotowoltaicznej. 

Prace prowadzone były z należytą starannością, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
i zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Organizację robót oraz ich wykonanie oceniamy jako  
dobre, co pozwala wydać pozytywną opinię o wyżej powołanym Wykonawcy. 
 
 

Prezydenta Miasta Mysłowice 
        (-)Dariusz Wójtowicz 
 

 


