Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 331902-2014 z dnia 2014-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wadowice
Górne
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwą : ‘Modernizacja i remont
Ośrodka Zdrowia w Wadowicach Górnych’
Wadowice Górne: Modernizacja i remont Ośrodka Zdrowia w Wadowicach Górnych
Numer ogłoszenia: 369798 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
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: 331902 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice
Górne, woj. podkarpackie, tel. 014 6826203, faks 014 6826204.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i remont Ośrodka
Zdrowia w Wadowicach Górnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie
zadania pod nazwą : Modernizacja i remont Ośrodka Zdrowia w Wadowicach Górnych w
oparciu o : a) dokumentację projektową opracowaną przez biuro projektowe A&K
Projektowanie i Usługi Inwestycyjne Mirosław Siwczyk , ul. Słowackiego 24/75, 35-060
Rzeszów, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót . Zakres robót objętych
zamówieniem obejmuje : a) Roboty ogólnobudowlane obejmujące : - wykopy i zasypy budowę żelbetowych fundamentów zewnętrznego szybu windowego - wykonanie i montaż
stalowej konstrukcji szybu windowego - roboty budowlane wewnątrz oraz na zewnątrz
budynku Roboty budowlane obejmują wykonanie m.in. Malowanie tynków farbą emulsyjna
wraz z gruntowaniem i przygotowaniem powierzchni -403,95 m2 Wymiana drzwi - 30,40 m2
Posadzka z wykładziny z tworzyw sztucznych ( wykładzina rulonowa ) - 50,04 m2 Wymiana
istniejącej instalacji wod-kan + biały montaż Okładziny schodów zewnętrznych z płytek na
klej - 17,80 m2 Szyb windy towarowo - osobowej dobudowany do istniejącego budynku
Ośrodka Zdrowia. Dane techniczne dźwigu osobowego : - typ dźwigu - dźwig osobowy udźwig - 630 kg - prędkość jazdy - 1,00 m/s - wysokość podnoszenia - 5,47 m - ilość

przystanków - 3 / jednostronnie / kabina nieprzelotowa - ilość drzwi szybowych - 3 - szyb konstrukcja stalowa obudowana - wymiary szybu szerokość - 1670 mm , głębokość - 1770
mm - wysokość poszybia - 850 mm - wysokość nadszybia - 3400 mm - położenie
maszynowni - dźwig z maszynownią w obrębie szybu - położenie napędu - w szybie w górnej
jego części ( nadszybiu ) - temperatura pracy - od + 5 stopni C do +40 stopni C. - napęd elektryczny bezreduktorowy ( płynna regulacja prędkości ) - wymiary kabiny : szerokość 1100 mm głębokość - 1400 mm wysokość - 2100 mm b) Roboty na terenie wokół budynku
Ośrodka Zdrowia obejmujące : - wykonanie nowego ogrodzenia , bramy i furtki - wykonanie
chodników oraz dojścia do windy - urządzenie zieleni na trawnikach ( zasianie nowej trawy ,
nasadzenia krzewów ) oraz innych robót , których szczegółowy zakres przedstawiają
przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. Uwaga : Zamawiający informuje, że roboty
remontowo budowlane wewnątrz budynku Ośrodka Zdrowia będą prowadzone w czynnym
zakładzie. Roboty mogą być prowadzone poza godzinami pracy Ośrodka Zdrowia . Ośrodek
Zdrowia w Wadowicach Górnych czynny jest w godzinach od 7:45 do 18:00 od poniedziałku
do piątku. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie zamówienia w II
etapach. I etap robót obejmuje wykonanie wymienionego zakresu robót z wyłączeniem
kompletnej konstrukcji szybu windowego oraz dostawy i montażu windy . Termin wykonania
I etapu robót do 15.12.2014 r . II etap robót obejmuje wykonanie kompletnej konstrukcji
szybu windowego oraz dostawę i montaż windy. Termin wykonania II etapu robót do
28.02.2015 r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.34.20.00-6,
45.23.32.50-6.
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: 07.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.P.H.U. BUDO-REM Zbigniew Skrzyniarz, Jamy 95A, 39-308 Wadowice Górne,
kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 392698,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 304708,32
Oferta z najniższą ceną: 304708,32 / Oferta z najwyższą ceną: 409929,75
Waluta: PLN.
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Wójt Gminy
Wadowice Górne

