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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 106227-2016 z dnia 2016-06-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sobótka
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przedszkole budynek przy ul. Świdnickiej 49 remont
pomieszczeń bloku żywieniowego - II postępowanie, polegającego na wykonaniu następujących robót budowlanych
Roboty branży...
Termin składania ofert: 2016-07-12

Sobótka: Przedszkole budynek przy ul. Świdnickiej 49 remont
pomieszczeń bloku żywieniowego II postępowanie
Numer ogłoszenia: 178989 - 2016; data zamieszczenia: 11.08.2016
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: 106227 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045,
faks 071 3162123.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedszkole budynek przy ul. Świdnickiej 49 remont
pomieszczeń bloku żywieniowego II postępowanie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przedszkole
budynek przy ul. Świdnickiej 49 remont pomieszczeń bloku żywieniowego II postępowanie, polegającego na
wykonaniu następujących robót budowlanych Roboty branży ogólnobudowlanej W zakresie robót rozbiórkowych
m.in. odbicie tynków wewnętrznych, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, rozebranie ścianek, filarów, kolumn
z cegieł, wykucie ościeżnic stalowych, wywiezienie odpadów na wysypisko, W zakresie robót murarskich
m.in.uzupełnienia ścian lub zamurowania otworów cegłami, podstemplowanie zagrożonych nadproży i belek
stropowych, wymiana stalowych nadproży oraz ich oszpałdowanie, W zakresie robót tynkarskich
m.in.gruntowanie podłoża pod tynki, nakładanie tynku gipsowego, przygotowanie powierzchni podłoża,
gruntowanie podłoża, wykonanie gładzi, W zakresie robót związanych ze stolarką drzwiową i okienną m.in
obsadzanie wewnętrznych parapetów, montaż wraz z obróbką drzwi zewnętrznych, montaż ościeżnic stalowych
drzwi wewnętrznych, montaż drzwi wewnętrznych, wykonanie ścianek systemowych do kabin sanitarnych, W
zakresie robót związanych z ściankami i obudowami gk, sufitami podwieszanymi gk m.in. wykonanie ścianek
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działowych z płyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych, wykonanie obudów elementów z płyt gipsowo
kartonowych, wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych, wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzkę zaprawą
samopoziomującą, wykonanie izolacji uszczelniającej pod okładzinę ceramiczną ścienną, W zakresie robót
wykończeniowych i malarskich m.in.licowanie ścian płytkami ceramicznymi, wykonanie posadzek z płytek
gresowych na zaprawie klejowej, wykonanie cokolików z płytek gresowych na zaprawie klejowej, wykonanie
posadzki z wykładziny podłogowej malowanie farbami określonych powierzchni Roboty branży sanitarnej W
zakresie robót kanalizacyjnych m.in. wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej do urządzeń wg projektu
budowlanego, wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej oraz rury PCW, wymiana trójnika żeliwnego
kanalizacyjnego, wykonanie odcinka rurociągów PVC wewnątrz budynku, wyposażenie instalacji kanalizacyjnej w
czyszczaki i tłuszczowniki, wykonanie wykopów liniowych pod projektowany rurociąg PVC, wykonanie podkładów
betonowych na podłożu gruntowym, wyposażenie pionów kanalizacyjnych w zawory napowietrzające,
wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w ustęp, umywalki i zlewozmywak, W zakresie robót demontażowych
m.in.demontaż umywalki porcelanowej i wpustu żeliwnego, W zakresie robót instalacji wody zimnej i cwu
m.in.wykonanie odcinków instalacji wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych, wymiana odcinków
instalacji wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych, wykonanie rurociągu z rur pex al pex, wykonanie
podejść do rozdzielaczy i przyborów z rur pex al pex, wykucie poziomych bruzd w ścianach, montaż szafki swp2,
swn2, montaż baterii umywalkowych, baterii natryskowej, brodzika, montaż wodomierza skrzydełkowego, montaż
szafki hydrantowej naściennej wraz z zaworem hydrantowym, W zakresie robót instalacji c.o. m.in. wymiana
grzejnika żeliwnego, wykonanie rurociągu miedzianego instalacji c.o. montaż zaworów grzejnikowych, W zakresie
robót instalacji gazu m.in.wymiana odcinka rurociągu stalowego, demontaż odcinka rurociągu stalowego,
demontaż kuchni palnikowej, montaż kuchni gazowej, Roboty branży elektrycznej W zakresie robót związanych z
wewnętrzną linią zasilającą i tablicami m.in.montaż tablicy TG z przygotowaniem podłoża, podłączeniem
przewodów oraz badaniem zabezpieczeń, wykucie bruzd pod przewody, zaprawienie i zamalowanie bruzd, W
zakresie robót związanych z instalacją oświetleniową, gniazd wtykowych, odbiorów technologicznych m.in montaż
puszek podtynkowych, wyłączników, gniazd, montaż opraw fluorescencyjnych, plafonier kompaktowych, oprawy
zewnętrznej, wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, zaprawianie bruzd z pomalowaniem, ułożenie
przewodów YDY, podłączanie wentylatorów i centrali wentylacyjnej, montaż przycisków sterowania, wyłączników
serwisowych wentylatorów, sprawdzenie, badania i pomiary obwodów elektrycznych, skuteczności zerowania,
natężenia oświetlenia, W zakresie robót instalacji połączeń wyrównawczych m.in. ułożenie przewodu
wyrównawczego LgY, ułożenie bednarki FeZn 25 razy4, W zakresie robót demontażowych m.in. demontaż opraw
oświetleniowych, gniazd instalacyjnych, gniazd siłowych, wyłączników,.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.40.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Budowlana Robert Lichosyt, ul. Przemysłowa 10, Sucha Beskidzka, kraj/woj. Polska.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 230000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 170202,87
Oferta z najniższą ceną: 170202,87 / Oferta z najwyższą ceną: 186974,46
Waluta: PLN .
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