
Sobótka: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Kryształowice,

Olbrachtowice, Świątniki.

Numer ogłoszenia: 192690 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011

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: 131690 - 2011r.

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: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach:

Kryształowice, Olbrachtowice, Świątniki..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pt. Remont świetlic wiejskich w

miejscowościach: Kryształowice, Olbrachtowice, Świątniki. Zakres prac obejmuje: 3.2.1. Wykonanie remontu dachu

w świetlicy wiejskiej w Świątnikach: rozebranie pokrycia dachu z blachy falistej, rynien i rur spustowych nie

nadających się do uŜytku, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykonanie pokrycia dachowego z

blacho-dachówki, montaŜ nowych rynien i rur spustowych. Wykonanie robót w okresie od podpisania umowy do dnia

30.11.2011 r. 3.2.2. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach: demontaŜ stolarki okiennej i

drzwiowej, montaŜ nowych drzwi i okien z PCV wraz z obróbką obsadzenia, cyklinowanie i lakierownie podłóg,

malowanie ścian wewnętrznych, montaŜ mechanicznej wentylacji w oknach, połoŜenie kostki brukowej przy wejściu

do budynku, ułoŜenie terakoty mrozoodpornej przy wejściu do świetlicy, renowacja klatki schodowej do części

socjalnej w piwnicy, ułoŜenie terakoty w części sanitarnej świetlicy oraz na schodach, roboty związane z

zagospodarowaniem piwnicy, tj. tynki, posadzki, okładziny ścian, wentylacja grawitacyjna, stolarka okienna,

urządzenia sanitarne, pokrycie papą bitumiczną stropodachu, montaŜ zadaszenia przed wejściem. Wykonanie robót

w okresie od podpisania umowy do 30.11.2011 r. 3.2.3. Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kryształowicach:

demontaŜ: krat okiennych, istniejących podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, zbicie tynków na ścianie frontowej,

wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, wykonanie posadzek z terakoty, montaŜ nowych okien i drzwi

PCV, montaŜ rynien dachowych i rur spustowych, malowanie ścian wewnętrznych świetlicy, impregnacja

grzybobójcza więźby dachowej, wykonanie ścianki działowej na poddaszu z płyt OSB. Wykonanie robót w okresie:

od 01.01.2012 do dnia 30.07.2012 r. 3.3. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w przedmiarach robót- nr

1, nr 2 i nr 3 stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

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

Zakład Ogólnobudowlany RADEX Ryszard Jedlikowski, ul. Makarskiego 11/9, 49-305 Brzeg, kraj/woj.

dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195121,95 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 184919,20

Oferta z najniŜszą ceną: 184919,20 / Oferta z najwyŜszą ceną: 226258,63

Waluta: PLN.
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