1z2

file:///C:/Documents%20and%20Settings/epigora/Ustawienia%20lokal...

Sobótka: Budowa kotłowni olejowych i instalacji centralnego ogrzewania w
Szkole Podstawowej nr 2 i w budynku sali gimnastycznej, przy ul. M.
Skłodowskiej Curie 19 i 38 w Sobótce
Numer ogłoszenia: 199353 - 2009; data zamieszczenia: 05.11.2009
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: 160563 - 2009r.
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) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kotłowni olejowych i instalacji centralnego
ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 i w budynku sali gimnastycznej, przy ul. M. Skłodowskiej Curie 19 i 38 w
Sobótce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:
Budowa kotłowni olejowej i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 i w budynku sali
gimnastycznej, przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 19 i 38 w Sobótce. 2. Wykonawca jest gospodarzem na terenie
budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w
zakresie przepisów BHP i p.poŜ. oraz wyposaŜonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzieŜ; zapewnienie nadzoru
technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy;
dostarczenia atestów oraz certyfikatów i świadectw jakości uŜywanych materiałów i urządzeń; ubezpieczenia
budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania
Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilne; wykonanie
dokumentacji powykonawczej wraz z schematami i instrukcjami; wyposaŜenie kotłowni w niezbędne instrukcje,
oznakowania, oznakowania dróg ewakuacyjnych; przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
kotłowni i jej wszystkich urządzeń. 3. Roboty instalacyjne (zastosować urządzenia niŜej wymienione, w przedmiarze i
w projekcie lub równowaŜne): a) instalacje c.o. i c.w.u.: 1.instalacje grzewcze (kotły wodne z automatyką sterującą i
zabezpieczającą, czujnikami, podgrzewaczem c.w.u., pompami obiegowymi - do c.o. i c.w.u.), 2.instalacja
wodociągowa (wodomierz, pompa cyrkulacyjna, pompa odwadniająca), 3.instalacja stacji uzdatniania wody
(zmiękczacz wody, wodomierz), 4.instalacje olejowe, 5.aparaty grzewczo - wentylacyjne, 6.instalacje wentylacyjne ,
7.instalacje spalinowe. b) instalacje elektryczne: rozdzielnice własne (RK), obwody oświetleniowe, obwody gniazd
wtykowych, obwody zasilania urządzeń technologicznych - palniki, pompy, obwody sterownicze - technologiczne czujniki, zawory, obwód gniazda 24 V. c) roboty budowlane: roboty rozbiórkowe (ścianki, posadzki, fundamenty
kotłów, pomp), wymiana drzwi, wykonanie studzienek schładzających, zbicie tynków i okładzin oraz wykonanie
nowych, 4. Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót który jest załącznikiem do niniejszej SIWZ.
Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia wszystkich pozycji zamieszczonych w przedmiarze robót pod rygorem
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odrzucenia oferty. 5. Roboty określone w ust.2 powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją
techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa
budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 6. Wszystkie prace objęte zamówieniem naleŜy wykonać
zgodnie z projektem budowlano- wykonawczym. 7. Niezbędna przerwa w pracy instalacji grzewczej na przyłączenie
instalacji i montaŜ instalacji c.o. nie moŜe przekraczać 3 tygodni. 8. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń i
materiałów zamiennych - lub równowaŜnych do zaprojektowanych pod warunkiem posiadania przez nie parametrów
nie gorszych od parametrów urządzeń i materiałów zastosowanych w projekcie. W szczególności urządzenia
grzewcze zaproponowane przez wykonawców nie mogą mieć mniejszej znamionowej mocy grzewczej oraz
sprawności znormalizowanej niŜszej niŜ projektowane.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.10-0, 45.33.11.00-7, 45.11.10.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:
318659.41 PLN.

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

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
TECHNIX, Olgierd Gryp,, ul. Wolska 4, 58-573 Piechowice, kraj/woj. dolnośląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH
Z NAJNIśSZĄ
I NAJWYśSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 318659.41
Oferta z najniŜszą ceną: 318659.41 oferta z najwyŜszą ceną: 390068.54
Waluta: PLN.
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