Bobrowice: Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Żarkowie
Numer ogłoszenia: 223042 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013
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: 172066 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
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: Remont dachu na budynku
świetlicy wiejskiej w Żarkowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest
wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówien publicznych i Prawa
budowlanego zadania p.n. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Żarków na
działkach nr ewid gr. 141 i 59 3 Budynek świetlicy - to parterowy budynek z poddaszem
nieużytkowym częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Zakres
remontu: - wymian pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi - wymiana
konstrukcji drewnianej dachu - wymiana ścian szczytowych do poziomu istniejącego stropu wymiana schodów na poddasze - odnowienie elewacji Ponadto przewidziano: - rozbiórkę
ścian kolankowych na ścianach podłużnych - rozbiórkę ścianek z cegły w linii ram
stolcowych - rozbiórkę podłogi i usunięcie polepy z istniejącego stropu drewnianego oczyszczenie (odgrzybienie) i impregnację drewnianych belek stropowych bez naruszenia
podsufitki - ułożenie nowego stropu z płytek prefabrykowanych na belkach stalowych nad
istniejącymi belkami stropowymi z wykonaniem wieńców - montaż przewodu
wentylacyjnego z wywietrzaniem dla potrzeb świetlicy - ułożenie izolacji ciepłochronnej na
nowym stropie - naprawę i uzupełnienie tynków zewnętrznych oraz ich malowanie - wymianę
instalacji odgromowej Parametry techniczno - użytkowe: - powierzchnia zabudowy 154,00 m²
- długość budynku 16,53 m - szerokość budynku 9,00 m - wysokość budynku 7,70 m CPV
45111300 - 1, 45453000 - 7, 45312311 - 0 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zakład Usługowy BORG Grzegorz Borowczyk stanowiącej załączniki 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): 45.11.13.00-1, 45.45.30.00-7, 45.31.23.11-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój
Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Zakład Instalatorstwa i Budownictwa Ogólnego RADIATOR s.c. Tadeusz Ścigaj &
Jerzy Ścigaj, Al.Zjednoczenia 92, 65-120 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126713,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ




Cena wybranej oferty: 140448,55
Oferta z najniższą ceną: 140448,55 / Oferta z najwyższą ceną: 171554,84
Waluta: PLN.

