
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 64800-2011 z dnia 2011-04-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sobótka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: SP nr 2 - termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku

głównego oraz wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku sali gimnastycznej Szczegółowy zakres remontu. W

ramach zadania wykona...

Termin składania ofert: 2011-04-20

Sobótka: SP nr 2 - termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku

głównego oraz wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku sali

gimnastycznej- przetarg drugi

Numer ogłoszenia: 121054 - 2011; data zamieszczenia: 19.05.2011

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: 64800 - 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: SP nr 2 - termomodernizacja: ocieplenie elewacji

budynku głównego oraz wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku sali gimnastycznej- przetarg drugi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: SP nr 2 -

termomodernizacja: ocieplenie elewacji budynku głównego oraz wymiana pokrycia dachu i świetlika na budynku

sali gimnastycznej Szczegółowy zakres remontu. W ramach zadania wykona się roboty na budynku głównym

szkoły i na budynku duŜej sali Gimnastycznej. a) Na budynku głównym wykona się ocieplenie ścian

fundamentowych styrodurem o gr. 12 cm. oraz ocieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO styropianem gr.

12cm. Ocieplenie ścian fundamentowych wymaga wykonania wykopów wokół budynku oraz demontaŜu

istniejących nawierzchni asfaltowych, betonowych i trawiastych. NaleŜy równieŜ zdemontować istniejący kanał

deszczowy i odtworzyć go jako typu ACO. Na ścianach zewnętrznych występują (pogrubienia) z dodatkowej

warstwy styropianu o gr.2cm; malowane zgodnie z kolorystyką. Styropian łączony z murem łącznikami

mechanicznymi i klejem, otwory okienne i drzwiowe ocieplone styropianem gr. 3cm. Na styropian ścian

zewnętrznych naleŜy nałoŜyć tynk o granulacji max. 2-3 mm. na siatce, malowany farbami silikatowymi wg.
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kolorystyki lub barwiony w masie. Cokół budynku naleŜy wykończyć tynkiem mozaikowym, zgodnie z kolorystyką.

Na tynku elewacji naleŜy wykonać napisy (wycięte ze styroduru gr.2 cm., malowane w kolorze wg. projektu). Nad

wejściami naleŜy wykonać zadaszenia w konstrukcji stalowej systemowej, na profilach zimnogiętych, mocowanych

do muru. Pokrycie i obudowa daszków z blachy grubości 3 mm. malowanej proszkowo. Pogrubienie ścian

zewnętrznych wymaga demontaŜu i ponownego montaŜu rynien,rur spustowych i instalacji odgromowej. b) Na

budynku Sali gimnastycznej naleŜy wymienić pokrycie dachu, izolację termiczną, rynny, rury spustowe, obróbki

oraz świetlik. Pokrycie dachu naleŜy wykonać z papy termozgrzewalnej (NRO), izolację z wełny mineralnej o

grubości 15cm. Rynny i rury spustowe naleŜy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej a obróbki z blachy powlekanej

w kolorystyce RAL 9002. Świetlik istniejący naleŜy zdemontować i po ocenie stanu technicznego konstrukcji

wykonać dodatkową podkonstrukcję do której mocowany będzie nowy świetlik. Nowy świetlik zaprojektowano

jako pasmo świetlne, w konstrukcji gotowej, aluminiowej z wypełnieniem poliwęglanem grubości min. 32

mm.(poliwęglan komorowy, mleczny). Współczynnik k=1,4W/m2K. Roboty wchodzące w zakres ww. remontu

powinny być wykonane zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami

prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6.

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: 19.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

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

FUH IZOLSUSZ Usługi Ogólno-Budowlane Janusz Łukaszewski, ul. Sportowa 6, 58-305 Wałbrzych, kraj/woj.

dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 597960,00 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 269463,73

Oferta z najniŜszą ceną: 256094,20 / Oferta z najwyŜszą ceną: 300810,15

Waluta: PLN.
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