
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 54207-2016 z dnia 2016-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sobolew

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastruktura

techniczną i zagospodarowaniem terenu - etap I. 2. Projektowany budynek przedszkola ze żłobkiem niepodpiwniczony,...

Termin składania ofert: 2016-05-31

Sobolew: Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - etap I

Numer ogłoszenia: 124053 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
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:

54207 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobolew, Rynek 1, 08-460 Sobolew, woj. mazowieckie, tel. 025 6825023, faks 025 6832736.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z

niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa publicznego przedszkola z oddziałem

żłobka wraz z niezbędną infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu - etap I. 2. Projektowany budynek

przedszkola ze żłobkiem niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, o przestrzennych wymiarach

52,07 m x 31,44 m x 7,37 m konstrukcji mieszanej z dachem wielopołaciowym pokrytym ogniotrwale. Budynek funkcjonalnie

wydzielony dla potrzeb przedszkola i żłobka. Przystosowany dla 4 oddziałów przedszkola, 1 oddziału żłobka oraz

zamkniętego zakładu żywienia zbiorowego - kuchni głównej z zapleczem oraz pomieszczenia pomocnicze niezbędne dla

prowadzenia tego typu działalności. Na części poddasza zlokalizowane są pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Oświetlenie obiektu w pomieszczeniach z otworami okiennymi - światłem dziennym poprzez oszklone szybami

przezroczystymi okna. Dodatkowe oświetlenie z wykorzystaniem opraw jarzeniowych i żarowych. Budynek wyposażony w

instalację elektryczną zasilaną z przyłącza energetycznego, wodociągową z wodociągu gminnego, kanalizacyjną z

odprowadzaniem ścieków sanitarno-bytowych do kolektora sanitarnego, centralnego ogrzewania z kotłowni wbudowanej na

paliwo gazowe. 3. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: a) stan zerowy budynku: roboty ziemne, ławy fundamentowe, podkłady,

ściany, izolację przeciwwilgociową, b) stan surowy otwarty: ściany budynków i działkowe, słupy żelbetowe, belki i podciągi,

schody żelbetowe, przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli, konstrukcje dachową, pokryje

dachowe, obróbki blacharskie, rynny, kominy c) stan surowy zamknięty: montaż okien i drzwi d) stan surowy zewnętrzny -

schody e) instalacja kanalizacji sanitarnej 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót

(załącznik nr 10 do SIWZ), projekcje budowlanym (załącznik nr 11 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru



robót (załącznik nr 12 do SIWZ). 5. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń I

gatunku, zakupionych u producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie

gorszych niż określone w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. 6. Ponadto w ramach zamówienia do obowiązków

Wykonawcy należy zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej: wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, koszt

powinien być wliczony w ogólną wartość zamówienia i nie podlega odrębnej zapłacie. 7. Występujące w dokumentacji i

przedmiarze nazwy, typy i pochodzenia produktów zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i

technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie

zaprojektowania innych urządzeń i materiałów niż wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem posiadania przez te

materiały lub urządzenia parametrów takich samych jak określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający

wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Wykonawca, który

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez

niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Złożone wyżej wskazane dokumenty

będą podlegać ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą

do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.23.00-6.

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: 05.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Zakład Usług Budowlanych Stefan Paśnicki, ul. Hufca Orłów 13,, 08-400 Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3675378,53 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 1451074,39

Oferta z najniższą ceną: 1451074,39 / Oferta z najwyższą ceną: 1936054,87

Waluta: PLN .


