
Sobótka: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana podłogi w sali

gimnastycznej

Numer ogłoszenia: 260878 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012

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: 207992 - 2012r.

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: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce: wymiana podłogi w

sali gimnastycznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podłogi sportowej w sali

gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sobótce, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 38 - o powierzchni

279,53 m2. W ramach zadania naleŜy wykonać:demontaŜ starego parkietu klejonego do betonu, oczyszczenie i

równanie podłoŜa, montaŜ podłogi sportowej powierzchniowo spręŜystej z nawierzchnią drewnianą, szlifowanie,

wypełnienie szczelin, przygotowanie do lakierowania, lakierowanie 1 x lakierem podkładowym i 2 x lakier

nawierzchniowy, montaŜ listew przypodłogowych z otworami wentylacyjnymi - 69,40 mb., malowanie linii boisk do:

koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, badminton - 2 boiska, uzupełnienie progów w wejściach do pomieszczeń

sąsiednich - 2 progi o długości 80cm. i 1 o długości 100 cm., szerokości do 30cm. i grubości 5- 9 cm. Konstrukcja

podłogi: ruszt spręŜysty: pojedynczy legar (ze względu na konieczność ograniczenia wysokości nowej podłogi) z

drewna suszonego sosnowego 22x80 mm, dwustronnie struganego kl. II/III zabezpieczony przeciwgrzybicznie,

owadom i szkodnikom oraz przed korozją biologiczną i ogniem środkiem Fobos M4, ułoŜony w rozstawie co 50 cm

na elementach elastycznych gr. 10mm, ślepa podłoga z desek 22x80 mm. z drewna suszonego sosnowego

dwustronnie struganego kl. II/III zabezpieczony przeciwgrzybicznie, owadom i szkodnikom oraz przed korozją

biologiczną i ogniem środkiem Fobos M4, ułoŜony poprzecznie do legarów, folia PE 0,2 mm. luźno rozłoŜona na

zakładkę, parkiet dębowy zgodny z Normą PN-EN 13226 przybity do ślepej podłogi w układzie okrętowym

(nierównomiernym), w rozmiarach nie mniejszych niŜ 280x70x22mm, w klasie nie niŜszej jak Standard (bez bieli)

szlifowanie, wypełnienie szczelin i przygotowanie do bejcowania i lakierowania, bejcowanie wybranych fragmentów

boiska a następnie lakierowanie 1x lakierem podkładowym i 2x lakier nawierzchniowy spełniający parametry normy

DIN 18032 dla podłóg sportowych i posiadające aktualne atesty higieniczne, linie boisk malowane między warstwami

lakieru farbami o wysokiej odporności na ścieranie, listwy przypodłogowe z litego drewna z otworami

wentylacyjnymi. Atesty i certyfikaty: Wszystkie wyroby i materiały zastosowane do wykonania przedmiotu

zamówienia, tj. folia, drewno, parkiet, lakiery i farby do linii powinny posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i

aprobaty techniczne, które Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w chwili podpisania umowy na

wykonanie zadania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.43.21.14-6.
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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: 19.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KROS-PAR GraŜyna Kaźmierczak, ul. Czereśniowa 12, 66-015 Przylep, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58536,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 45563,39

Oferta z najniŜszą ceną: 45563,39 / Oferta z najwyŜszą ceną: 85000,00

Waluta: PLN.
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