
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 30789-2016 z dnia 2016-03-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku po byłej

Szkole Podstawowej (powierzchnia zabudowy budynku - 394,62 m2 ) z przeznaczeniem na dwa lokale socjalne

(powierzchnia lokali - 63,77...

Termin składania ofert: 2016-04-11

Staszów: Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z

przeznaczeniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione

w Oględowie

Numer ogłoszenia: 50987 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016

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: 30789 - 2016r.

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

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015

8642014, faks 015 8643261.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku po byłej Szkole

Podstawowej z przeznaczeniem na lokale socjalne w tym jedno mieszkanie chronione w Oględowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz zmiana

sposobu użytkowania części istniejącego budynku po byłej Szkole Podstawowej (powierzchnia zabudowy

budynku - 394,62 m2 ) z przeznaczeniem na dwa lokale socjalne (powierzchnia lokali - 63,77 m 2 + 47,43

m 2 ), w tym jedno mieszkanie chronione, zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr

390 w Oględowie. Zakres robót budowlanych dotyczący zmiany sposobu użytkowania części budynku

obejmuje m.in.: - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki (m.in. ścianki wewnętrzne, piece kaflowe, posadzki)

- wykonanie konstrukcji pod stropy podwieszane, - roboty murowe (m.in. ścianki wewnętrzne, zamurowania

i przekucia), - częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, - wymianę

posadzek z izolacją przeciwwilgociową i termiczną, - roboty wykończeniowe, - wykonanie instalacji wodno-
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kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, - wykonanie instalacji elektrycznej. Zakres robót wykonywanych w

całym budynku obejmuje: - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej stropów i ścian

fundamentowych, - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, - wykonanie kotłowni, -

utwardzenie terenu przy budynku. zgodnie z dokumentami (w załączeniu do opisu przedmiotu zamówienia,

stanowiącego załącznik Nr 9 SIWZ) oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie

przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną, w

tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Do zamówienia dot. lokali socjalnych udzielone zostanie

wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty

objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 36 miesięcy od daty ich odbioru końcowego.

Uwaga: Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące

sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 20 SIWZ. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z

obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. INFORMACJA O GWARANCJI I

RĘKOJMI WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJDŁUŻSZĄ I NAJKRÓTSZĄ GWARANCJĄ I

RĘKOJMIĄ: Gwarancja i rękojmia z wybranej oferty: 60 miesięcy Oferta z najdłuższą gwarancją i rękojmią:

60 miesięcy/ Oferta z najkrótszą gwarancją i rękojmią: 36 miesięcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.50-7, 45.26.25.20-2, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0,

45.45.00.00-6, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.12.00-2, 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: 06.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

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

Zbigniew Dziuba Usługi Remontowo- Budowlane, Koniemłoty ul. Szkolna 31, 28-200 STASZÓW,

kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 318231,56 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty: 182720,83

Oferta z najniższą ceną: 182720,83 / Oferta z najwyższą ceną: 311331,88

Waluta: PLN .
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