
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 247206-2015 z dnia 2015-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myślenice

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.: Rozbudowa pomieszczeń

odnowy biologicznej na basenie w Myślenicach. 2. W zakres zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzą roboty

budowlane, w ramach...

Termin składania ofert: 2015-10-06

Myślenice: Rozbudowa pomieszcze ń odnowy biologicznej na basenie w

Myślenicach.

Numer ogłoszenia: 282074 - 2015; data zamieszczenia : 22.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 247206 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice,

woj. małopolskie, tel. 12 272 15 11, faks 12 272 15 11.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Intytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Rozbudowa pomieszczeń odnowy biologicznej na

basenie w Myślenicach..

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1. Przedmiotem niniejszego zamówieniasą roboty budowlane,

obejmujące zadanie pn.: Rozbudowa pomieszczeń odnowy biologicznej na basenie w Myślenicach. 2. W zakres

zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzą roboty budowlane, w ramach których Wykonawca zobowiązany jest w

szczególności wykonać: a) prace przygotowawcze, b) remont ścian, sufitów i posadzek, c) układanie płytek

ceramicznych, d) biały montaż punktów hydraulicznych, e) montaż urządzeń sanitarnych i odnowy biologicznej, f)

montaż urządzeń elektrycznych, w tym oświetlenia, g) montaż drzwi wewnętrznych, h) inne prace wykończeniowe.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom III niniejszej SIWZ. 4. Po żądane jest aby przed

złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte

przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają

uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie

wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu. 5. Określenie

zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28...
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Część NR: 1   Nazwa:  Rozbudowa pomieszczeń odnowy biologicznej na basenie w Myślenicach.

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych, http://bzp0.portal.uzp.gov.pl

/index.php?ogloszenie=show&pozycja=24... 1 z 7 2015-09-21 17:40 45421131-1 - Instalowanie drzwi,

33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii. 6. Roboty budowlane

stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) Dokumentacją projektową, b)

przedmiarem robót, c) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym

zakresie przepisami, normami i standardami. 7. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego

zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: 1) pokrywać koszty pobieranych mediów (woda, energia

elektryczna, ogrzewanie, itp. ) zużytych przy wykonywaniu robót; 2) zabezpieczyć i oznakować teren budowy

przez cały czas trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki remontowanego obiektu oraz

ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót

zewnętrznych uporządkować teren; 3) zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie kontener/kontenery na

składowanie odpadów, gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz; 4) zabezpieczyć

na własny koszt pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy. 8. Szczegółowy zakres obowiązków

wykonawcy został opisany w Tomie II niniejszej SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.24.00-7, 45.42.11.31-1, 33.15.00.00-6.

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:  21.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  2.

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

Firma usługowa Ange Andrzej Uryga, Osiecany 231, 32-400 Myślenice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 227642,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  226751,55

Oferta z najni ższą ceną: 226751,55 / Oferta z najwy ższą ceną: 354920,00

Waluta:  PLN .
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