Bobrowice: Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole szkół Samorządowych w
Bobrowicach
Numer ogłoszenia: 137624 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 70726 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, woj.
lubuskie, tel. 068 3913280, faks 068 3913284.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali widowiskowosportowej przy Zespole szkół Samorządowych w Bobrowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa hali
widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach: W ramach
zamówienia należy wybudować obiekt wolnostojący, nie podpiwniczony, w części sportowej
- parterowy, w części zaplecza- 3 kondygnacyjny. Rzut obiektu w kształcie prostokąta o wym.
24,28 x 48,40 m, wysokość - 9,45 m. Zakres robót budowlanych obejmuje wybudowanie hali,
która będzie posiadać: -boisko wielofunkcyjne umożliwiające jednoczesną grę na dwóch
boiskach do siatkówki lub grę na boisku do piłki koszykowej lub grę w piłkę ręczną na
niepełnowymiarowym boisku, -4 zespoły szatniowe, toaletę ogólnodostępną dla widzów, widownię umiejscowioną wzdłuż poprzecznego wymiaru boiska, przewidzianą na 166 miejsc
stałych. Dane techniczne : -powierzchnia zabudowy: 1.175,15 m2 -powierzchnia całkowita :
1.472,20 m2 -powierzchnia użytkowa : 1.261,33 m2 -kubatura:9.787,86 m3 Charakterystyka
robót: - fundamenty żelbetowe B25 zbrojone stalą AIII i AO - słupy ram głównych z drewna
klejonego warstwowo oparte na stopach fundamentowych, - ściany nośne z bloczków
gazobetonowych, działowe z płyt gipsowo-kartonowych, - ściany zewnętrzne budynku w
systemie lekkiej obudowy, mocowanej do konstrukcji drewnianej lub żelbetowej obiektu dach kryty płytami typu sandwich z rdzeniem z pianki PU gr. 120 mm, - posadzka sali
sportowej -systemowa o ustroju sprężystym z podwójnych legarów, - posadzki zaplecza:
płytki ceramiczne, - posadzka na widowni z wykładziny PCV niezapalnej, - nad wejściami
zadaszenia: profile stalowe, płyty poliwęglanowe, - wokół budynku- opaska żwirowa, lokalna kotłownia gazowa, ZAGOSPODAROWANIE terenu Zakres projektowanych robót
obejmuje: - budowę projektowanego budynku hali sportowej, - budowę drenażu opaskowego

wokół hali z odprowadzeniem wód do cieku Młynówka - Bobrowice, - budowę podjazdu dla
osób niepełnosprawnych, - budowę płyty fundamentowej pod 3 zbiorniki na gaz propan-butan
oraz ogrodzenia wokół zbiorników, - budowę drogi wewnętrznej, utwardzonego placu
manewrowego i 17 stanowisk do parkowania samochodów osobowych oraz chodników, budowę przyłączy do: kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, elektrycznej,
WYSPOSAŻENIE hali w sprzęt sportowy - wg zestawienia. Wspólny Słownik Zamówień
(CPV): 45.21.22.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.33.00.00 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne
elektryczne 45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych Lokalizacja inwestycji: Gmina Bobrowice, woj.
lubuskie (w okolicach Zielonej Góry) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie
ofert równoważnych tj. spełniających co najmniej pod względem technicznym i jakościowym
wymogi określone w dokumentacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9,
45.31.00.00-3, 45.23.10.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Exalo Drilling S.A., Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3361752,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ




Cena wybranej oferty: 3332803,07
Oferta z najniższą ceną: 3332803,07 / Oferta z najwyższą ceną: 4370344,93
Waluta: PLN.

