
Historia działań przygotowania zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 „Rozbudowa budynku  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o  sale  dydaktyczne  
i  pomieszczenia  towarzyszące”  w  ramach  zadania  budżetowego  pn.  „Rozwój
infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój”.

1) W dniu 28 lipca 2015 roku Gmina Busko-Zdro� j zawarła umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej  na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Busku-Zdroju o salę 
gimnastyczną i sale dydaktyczne.

2) W dniu 29.11.2016r. Gmina Busko-Zdro� j (po opracowaniu niezębnych dokumento� w) złoz.yła
w  Urzędzie  Marszałkowskim  Wojewo� dztwa  S1więtokrzyskiego  wniosek  o  dofinansowanie
zadania pn. „Rozwo� j infrastruktury edukacyjnej w gminie Busko-Zdro� j”. W ramach zadania
zaplanowano wykonanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Busku –Zdroju o
sale i pracownie dydaktyczne wraz z wyposaz.eniem. Dodatkowo w ramach projektu w celu
poprawy  i  wzmacniania  sprawnos�ci  fizycznej  ucznio� w  zaplanowano  zrealizowanie
kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2.

3) Na początku 2017 roku (10.02.2017r.) Gmina Busko-Zdro� j otrzymała prawomocną Decyzję
udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. 

4) W  maju  2017r.  ogłoszono  przetarg  na  wyłonienie  wykonawcy  robo� t  budowlanych  
w  zakresie  rozbudowy  budynku  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  w  Busku-Zdroju  
o sale dydaktyczne oraz budowę kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej  
Nr 2.

5) Przetarg został uniewaz.niony 26 maja 2017roku, z uwagi na fakt, iz.  cena najkorzystniejszej
oferty  przewyz.szała  kwotę,  jaką  Gmina  zamierzała  przeznaczyc�  na  realizację  zadania
(złoz.ono dwie oferty cenowe: pierwsza oferta w kwocie 10 820 000,00zł,  druga oferta w
kwocie 11 100 000,00zł).

6) W  dniu  25  maja  2017r.  została  podpisana   PRE-UMOWA  z  Zarządem  Wojewo� dztwa
S1więtokrzyskiego  na  dofinansowanie  realizacji  projektu  w  zakresie  rozbudowy  budynku
szkoły i budowy kompleksu boisk.

7) W lipcu 2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robo� t
dla zakresu obejmującego budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – we wrzes�niu 2017r.  została
zawarta umowa z Wykonawcą robo� t na realizację budowy kompleksu boisk przy SP Nr 2. 

8) W dniu 28 listopada 2017r. (po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej), Gmina
Busko-Zdro� j  podpisała  umowę  na  dofinansowanie  ze  s�rodko� w  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Wojewo� dztwa  S1więtokrzyskiego  na  lata  2014-2020,  Os�  priorytetowa  
7  „Sprawne  usługi  Publiczne”,  działanie  7.4  „Rozwo� j  infrastruktury  edukacyjnej  
i  szkoleniowej”.  Wartos�c�  dofinansowania  projektu w zakresie rozbudowy budynku Szkoły
Podstawowej Nr 2 oraz budowy kompleksu boisk sportowych stanowi ok. 3 mln zł.

9) W dniu 12  grudnia  2017r.  został  ogłoszony  przetarg  na  wyłonienie  wykonawcy robo� t  w
zakresie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i
pomieszczenia towarzyszące.



10) W  marcu  biez.ącego  roku  została  zawarta  umowa  na  roboty  budowlane  w  zakresie
rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. W dniu 27 marca przekazano Wykonawcy
plac budowy. 

Zakres prac w ramach przedmiotowej umowy został podzielony na dwa Etapy:
-  w ramach Etapu I Wykonawca robo� t został zobowiązany do wykonania robo� t  budowlano-

montaz.owych  (stan  surowy  zamknięty)  polegających  na  wykonaniu  nadbudowy  o  jedną
kondygnację (II piętro) budynku SP Nr 2 oraz wykonania robo� t  budowlanych dotyczących
przebudowy, remontu i modernizacji pomieszczen�  parteru i I piętra budynku SP Nr 2. 
Termin na wykonanie przedmiotowych prac został ustalony do kon� ca sierpnia 2018roku.

Z uwagi na koniecznos�c�  wykonania tak obszernego zakresu robo� t oraz w celu  zapewnienia
bezpieczen� stwa  ucznio� w szkoły,  w przedmiotowej  placo� wce  szkolnej  został  skro� cony  rok
szkolny  o  jeden  miesiąc.  Dzięki  temu  Wykonawca  rozpoczął  roboty  budowlane  
od czerwca 2018 roku.

Roboty  budowlane  prowadzone  były  bardzo  intensywnie  przez  cały  okres  wakacji  tj.  
od czerwca do sierpnia biez.ącego roku. 
W ramach przedmiotowych prac wykonano roboty remontowe i modernizacyjne budynku
szkoły:  malowanie  sal  lekcyjnych,  częs�ciowa  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,
wykonano nowe wykładziny podłogowe, wymieniono instalacje elektryczne i sanitarne. 
W miejscu dotychczasowego łącznika między szkołą a istniejącą salą gimnastyczną wykonano
nowe pomieszczenia sanitarne dla chłopco� w i dziewcząt oraz personelu szkoły.
W  miejscu  starych  sanitariato� w  wykonano  pomieszczenia  administracyjne  i  archiwum
szkoły.  Odnowiono  pozostałe  pomieszczenia  szkolne  oraz  wykonano  nadbudowę  (stan
surowy zamknięty) kondygnacji II piętra.

Z uwagi na napotkane problemy na budowie związane z wystąpieniem kolidujących belek
z.elbetowych  z  nowoprojektowanymi  warstwami  posadzkowymi  częs�ci  nadbudowywanej  
II kondygnacji nastąpiła koniecznos�c�  wydłuz.enia terminu wykonania częs�ci prac na I piętrze
do dnia 27.09.2018r.

-   w  ramach  Etapu  II Wykonawca  robo� t  wykona  w  terminie  do  03.07.2019  roku  prace
budowlane związane z zakon� czeniem robo� t   II  piętra  budynku szkoły,  w ramach kto� rych
powstanie 11 sal  lekcyjnych (częs�c�  pracowni z zapleczami),   oraz powstanie  nowa klatka
schodowa  wraz  z  windą  umoz. liwiającą  komunikację  w  obrębie  budynku  dla  oso� b
niepełnosprawnych.   Na kondygnacji parteru powstaną nowe pomieszczenia szatni. 
W  ramach  prac  Etapu  II  zostaną  wykonane  ro� wniez.  roboty  wykon� czeniowe  zewnętrzne
elewacji  budynku  szkoły  oraz  zostanie  wykonane  nowe  zagospodarowanie  terenu  woko� ł
budynku  szkoły  (dojs�cia,  chodniki,  miejsca  postojowe,  droga  poz.arowa  z  placem
manewrowym, ogrodzenia terenu).
Zmodernizowany  budynek  szkoły  Podstawowej  Nr  2  zostanie  dodatkowo  wyposaz.ony  w
innowacyjne  pomoce  dydaktyczne  do  pracowni  matematycznej,  przyrodniczej,
informatycznej.  Szkoła  zostanie  doposaz.ona  ro� wniez.  w  nowe  zestawy  meblowe  oraz
armaturę sanitarną.

Podjęte  przez  Gminę  działania  obejmujące  rozbudowę  i  modernizację  budynku  szkoły
Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju mają na celu zapewnienie dzieciom i młodziez.y dostępu
do  infrastruktury  edukacyjnej  i  sportowej  na  wysokim  poziomie  odpowiadającym
wspo� łczesnym standardom.


