
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 173276-2014 z dnia 2014-05-22 r.
Numer ogłoszenia: 205652 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014

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: 173276 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, 
woj. śląskie, tel. 0-32 4311440, faks 0-32 4311593.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa dawnego budynku 
administracyjnego położonego przy ul. Majątkowej w Bełku, na budynek z lokalami socjalnymi..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa dawnego 
budynku administracyjnego będącego własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny położonego w 
Bełku przy ul. Majątkowej, na budynek z lokalami socjalnymi. Szczegółowy zakres zamówienia ujęty jest 
w: 1) Dokumentacji projektowej w skład której wchodzą: a) Projekt budowlany - Załacznik nr 9 b) 
Przedmiary robót - Załącznik nr 8 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 3) Roboty które 
należy ująć w wycenie przedmiotu zamówienia, a które nie są ujęte w przedmiarach: - w wycenie należy 
przyjąć wymianę wszystkich okien (również w piwnicach) na okna PCV z nawietrzakami. Do wyceny 
przyjąć ilości i wymiary wg projektu technicznego bądź z natury. - w wycenie należy ująć wykonanie 
komórek lokatorskich w piwnicach poprzez wykonanie ścianek z lekkiej ażurowej konstrukcji drewnianej, 
w ściankach wykonać drzwi drewniane ażurowe zamykane na kłódkę. Na rzucie piwnic w projekcie 
zaznaczono proponowany podział na komórki lokatorskie. - w wycenie należy ująć wymianę wykładzin 
PCV wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi we wszystkich pomieszczeniach w budynku - w 
przypadku stwierdzenia mniejszej wysokości balustrady niż 1,1m wwycenie należy przyjąć nadbicie jej 
nowym pochwytem. Powyższe dotyczy jedynie najwyższej kondygnacji użytkowej. - w wycenie należy 
uwzględnić wymianę konieczną tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji. - w wycenie należy 
przyjąć po 1 podgrzewaczu na 1 mieszkanie - w wycenie uwzględnić adaptację istniejącego lub 
wykonanie nowego układu grzewczego dla potrzeb ogrzewania parteru budynku. - w wycenie należy 
uwzględnić koszt usługi geodezyjnej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.45.30.00-0, 45.40.00.00-0, 44.21.00.00-0, 
45.30.00.00-0.

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: 16.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

•Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDREM, Katowicka 18, 41-710 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 576225,39 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ 
CENĄ

•Cena wybranej oferty: 435000,00
•Oferta z najniższą ceną: 435000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 654310,21
•Waluta: PLN.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=173276&rok=2014-05-22

