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Sobótka: Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej
nr 2 w Sobótce, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19
Numer ogłoszenia: 120007 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016
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: 71877 - 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: Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci
komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacja
instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce, przy ul. M.
Skłodowskiej-Curie 19 obejmuje następujące roboty budowlane a.W zakresie robót demontażowych i
przygotowawczych m.in. odłączenie przewodów obwodów istniejących, dokonanie przełączeń, demontaż
opraw oświetleniowych, puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, aparatów elektrycznych,
tablic rozdzielczych, obudów, przebijanie otworów w ścianach lub stropach, wykucie bruzd dla
przewodów wtynkowych i rur, zaprawianie bruzd, uzupełnienia ścian i zamurowanie otworów w ścianach.
b.W zakresie robót instalacji elektrycznych wewnętrznych m.in.układanie rur winidurowych karbowanych
w bruzdach, układanie przewodów kabelkowych w tynku, w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania, wciąganie przewodów do rur, zamontowanie puszek instalacyjnych podtynkowych,
łączników w puszkach instalacyjnych, gniazd instalacyjnych, aparatów elektrycznych, opraw
oświetleniowych, tablic rozdzielczych, przewodów kabelkowych, uziarniających i wyrównawczych,
badania, sprawdzenia i pomiary instalacji elektrycznej c.W zakresie robót instalacji niskoprądowych
m.in.analiza i sprawdzenie istniejącego układu obwodów niskich prądów, przykręcanie listew ściennych,
podłogowych i naściennych elektroinstalacyjnych, przełożenia przewodów istniejących wtynkowych,
układanie poziomego okablowania strukturalnego, montaż gniazd RJ45, wykonanie pomiarów torów
transmisyjnych d.W zakresie robót malarskich i wykończeniowych m.in. przenoszenie elementów
wyposażenia wnętrz, zabezpieczenie folią, zabezpieczenie podłóg i posadzek oraz okien, przygotowanie
powierzchni przegród pod malowanie, gruntowanie powierzchni wewnętrznych, malowanie farbami
lateksowymi, emulsyjnymi i olejnymi w zależności od typu powierzchni pokrywanej farbą ściany, sufity,
balustrady, rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, przygotowanie podłoża, wykonanie
posadzki płytkowej z kamieni sztucznych z płytek 30 razy 30cm, wykonanie cokolików płytkowych z
kamieni sztucznych z płytek o wymiarach 20 razy 20 cm Szczegółowy zakres zamówienia określony jest
w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.43.20-0, 45.40.00.00-1.
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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: 05.07.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Wrób-EL Janusz Wróbel,, ul. J.Słowackiego 37, 22-151 Janów, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 225000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 149900,59
Oferta z najniższą ceną: 149900,59 / Oferta z najwyższą ceną: 250084,50
Waluta: PLN .
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