Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 407246-2013 z dnia 2013-10-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pyrzyce
1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE Uwaga Roboty w tym zakresie prowadzone są w systemie zaprojektuj i
wybuduj. demontaż kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz studzienek przyokiennych piwnic, drenaż
opaskowy, obwodowy z rur NPCV Ø110 mm z...
Termin składania ofert: 2013-10-23

Pyrzyce: Roboty budowlane wewnętrzne i zewnętrzne wynikające z
protokołów konieczności wykonania realizowane w ramach zadania
przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku
świetlicy wiejskiej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielęcinie.
Numer ogłoszenia: 451176 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013
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: 407246 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, woj.
zachodniopomorskie, tel. 91 39 70 320, faks 91 39 70 314.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane wewnętrzne
i zewnętrzne wynikające z protokołów konieczności wykonania realizowane w ramach
zadania przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy
wiejskiej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielęcinie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE Uwaga Roboty
w tym zakresie prowadzone są w systemie zaprojektuj i wybuduj. demontaż kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz studzienek przyokiennych piwnic, drenaż opaskowy,
obwodowy z rur NPCV Ø110 mm z geowłókniną, obsypką i zasypką żwirową; głębokość
posadowienia drenażu h = 2, 8 m; dostarczenie i montaż przepompowni z włączeniem jej
do kanalizacji deszczowej; zasypanie wykopów z odtworzeniem kanalizacji sanitarnej i
deszczowej wraz z montażem studni; montaż i obudowa z cegły klinkier studni
przyokiennych systemowych- opracowanie dokumentacji - drenaż opaskowy zewnętrzny i
wewnętrzny z przepompownią- parking, chodniki opaski obejmujący wykonanie robót
ziemnych, profilowanie, podbudowa z tłucznia i betonu z zagęszczeniem, obrzeża
krawężniki, nawierzchnia z kostki grubości 6 do 8 cm - powierzchnia ok. 140-150 m ²;
usunięcie i wywiezienie gruzu do utylizacji - zagospodarowanie terenu - zieleń; wykonanie
posadzki nad piwnicą w części odkrytej obejmujące: warstwa wyrównawcza

spadkowa,hydroizolacja systemowa, posadzka z płytek terakota, mrozoodporna. 2
ROBOTY WEWNĘTRZNE - PIWNICA rozbiórka istniejących warstw podłogi grubości
50 cm z usunięciem gruzu poza obiekt; rozbiórka podkładu betonowego grubości 10 cm
pod montaż drenażu wewnętrznego; montaż drenażu wewnętrznego z rur NPCV Ø 110 mm
z geowłókniną obsypką i zasypką żwirową; betonowanie podkładu betonowego grubości 10
cm - uzupełnienie po drenażu hydroizolacja podłogi systemowa z wkładką zbrojoną;
warstwa wyrównawcza z keramzytu grubości 25 cm podkład betonowy grubości 10 cm;
warstwa wyrównawcza cementowa grubości 2 cm zatarta na gładko; zbicie tynków ścian;
uzupełnienie tynków ścian; wywiezienie i utylizacja gruzu; 3 ROBOTY WEWNĘTRZNE INSTALACJA PPOŻ Zgodnie z ekspertyza techniczną w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego dla budynku ŚDS w Mielęcinie dostarczenie i montaż okna oddymiającego
klatkę schodową wraz z kompletną centralą oddymiająca z czujką ; dostarczenie i montaż
instalacji hydrantowej wewnętrznej na każdej kondygnacji; dostarczenie i montaż drzwi
ppoż. EI30 oddzielającego klatkę schodową- 12,6 m ²; wykonanie ścianki działowej na
klatce schodowej z płyt gipsowo- włóknistych; konstrukcji stalowej wypełnionej wełną
żużlową EI60 - wydzielenie strefy ogniowej klatki schodowej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7.
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: 29.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA:
Firma Handlowo-Usługowa GEKO Wojciech Gryczka, ul. Welecka 4, 72-006
Mierzyn, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 406511,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 330000,00
Oferta z najniższą ceną: 330000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 330000,00
Waluta: PLN.

