Nowy Tomyśl: Termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Tomyślu
Numer ogłoszenia: 204080 - 2011; data zamieszczenia: 18.07.2011
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: 162878 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Powstańców
Wielkopolskich 2a, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4427700, faks 061
427728.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacji obiektów
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym
Tomyślu ul. Powstańców Wlkp. 2a.W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: docieplenie ścian zewnętrznych budynków ; - wymianę części stolarki okiennej; - wymianę
starych drzwi wejściowych i bram; - docieplenie stropodachu drewnianego; - docieplenie
stropodachu niewentylowanego; - docieplenie stropodachu wentylowanego; - modernizacja
instalacji c.o.- wymiana instalacji, regulacja instalacji, zaprojektowanie i uzupełnienia
zaworów termostatycznych, wymiana pionów i grzejników; Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót stanowiące załączniki nr 7, 8 do niniejszej SIWZ. 2) Wymaga się, aby Wykonawca
dokonał wizji lokalnej na terenie placu budowy i w jego okolicy w celu zapoznania się z
przedmiotem zamówienia i dokonania oceny zgodności dokumentów i informacji
przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz zawarcia w
cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania,
zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz specyfikacją techniczną. 3)
wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką
budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP,
przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u
Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod
kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4) Wykonawca zapewnia materiały i
urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i
certyfikacje pozwalające na ich stosowanie w budownictwie. Transport materiałów na plac
budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 5)
Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając w szczególności na względzie mienie
Zamawiającego i własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na własny koszt
zabezpieczyć urządzenia, sprzęt i materiały. 6) Wykonawca w trakcie wykonywania robót
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób
znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 7)
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej. 8) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację
odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy. 9) Po zakończeniu
robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest
do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu,
jaki był przed rozpoczęciem robót. 10) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót
przewidzianych niniejszą SIWZ zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest
sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych robót. 11) Przed
przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu
protokoły z wykonania prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą
wykonanych robót budowlanych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.22-6, 45.32.10.00-3,
45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.44.30.00-4, 45.45.30.00-7, 45.33.11.00-7.
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: 14.07.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Przedsiębiorstwo Budowlane Jack- Bud Jacek Grabowski, os. B. Chrobrego pawilon
110, 60-681 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 416235,81 PLN.

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




Cena wybranej oferty: 554064,05
Oferta z najniższą ceną: 554064,05 / Oferta z najwyższą ceną: 665260,00
Waluta: PLN.

