Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 12075-2010 z dnia 2010-01-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Małomice
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej, polegającej na remoncie
wewnętrznym budynku przedszkola. Obiekt będzie udostępniony Wykonawcy na czas remontu,
poprzez czasowe przeniesienie jego działalności (wszystkie grupy dzieci,...
Termin składania ofert: 2010-02-08
Małomice: Remont Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Małomicach
Numer ogłoszenia: 46789 - 2010; data zamieszczenia: 03.03.2010
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: 12075 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj.
lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Przedszkola Publicznego im.
Jana Brzechwy w Małomicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty
budowlanej, polegającej na remoncie wewnętrznym budynku przedszkola. Obiekt będzie
udostępniony Wykonawcy na czas remontu, poprzez czasowe przeniesienie jego działalności
(wszystkie grupy dzieci, personel i niezbędne wyposażenie). Opis zakresu planowanych prac w
następujących branżach: a) Branża sanitarna : - roboty rozbiórkowe instalacji wod-kan w
pomieszczeniach kuchni i łazienek na poziomie parteru i I piętra - wykonanie nowych instalacji
wod-kan w zakresie przedmiotowych pomieszczeń. Wykonać należy instalację wody zimnej, wody
ciepłej, obieg cyrkulacji ciepłej wody, instalację p.poż wraz z hydrantami, instalację kanalizacyjną
wraz z nowym przyłączem do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Po wykonaniu instalacji
przeprowadzić próby szczelności. W zakres wykonania nowych instalacji wchodzi również montaż
urządzeń: umywalki, baterie, brodziki, sedesy, pompa cyrkulacji. W pomieszczeniach sanitarnych
przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych zastosować urządzenia odpowiednie wielkością do
wieku dzieci. b) Branża elektryczna : - roboty rozbiórkowe w pomieszczeniach jak przy robotach
sanitarnych - wykonanie nowych instalacji elektrycznych w zakresie przedmiotowych pomieszczeń.
Instalacje należy wykonać z gniazdami i łącznikami, oprawami świetlnymi oraz z tablicą
bezpieczników. Zasilanie z istniejącej skrzynki głównej. W pomieszczeniach mokrych założyć
gniazda hermetyczne. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić pomiary elektryczne. c)Roboty
budowlane : - roboty rozbiórkowe ścian - obsadzenie nowych drzwi i okien wraz z nadprożami wykonanie nowych ścian działowych - montaż szafy dwustronnej kuchennej wg wymagań
SANEPID-u - wykonanie i montaż drzwi wahadłowych do kabin toalet dla dzieci - zarobienie
bruzd po wykonaniu instalacji wod-kan i elektrycznych - ułożenie płytek ceramicznych na ścianach
i podłogach w pomieszczeniach kuchni i łazienek - wykonanie gładzi gipsowych ścian wraz z
malowaniem we wszystkich pomieszczeniach objętych remontem - wymiana drzwi do pomieszczeń

(tylko robocizna, materiał Inwestora)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
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: 01.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 23.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 14.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane WEKA Waldemar Kieża, Pl Tysiąclecia, 67-320
Małomice, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98257,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 65850,08
• Oferta z najniższą ceną: 65850,08 / Oferta z najwyższą ceną: 153399,65
• Waluta: PLN.

