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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 140577-2013 z dnia 2013-07-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda
1. Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ostródzie, w tym: roboty rozbiórkowe, przebudowa oraz wymiana
instalacji elektrycznej w sanitariatach na parterze, piętrze i personelu, a takŜe wymiana...
Termin składania ofert: 2013-07-26

Ostróda: Remont sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie
Numer ogłoszenia: 308822 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013
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: 140577 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6429400, faks 089 6429401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie, w tym:
roboty rozbiórkowe, przebudowa oraz wymiana instalacji elektrycznej w sanitariatach na parterze, piętrze i personelu, a takŜe wymiana pionu kanalizacyjnego
w kuchni zgodnie z przedmiarem robót (zał. nr 4 do siwz), dokumentacją projektową (zał. nr 5 do siwz), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
(zał. nr 6 do siwz), oraz projektem umowy (zał. nr 3 do siwz). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. a) zabezpieczenie pomieszczeń i terenu, na których prowadzone będą roboty;
b) uporządkowanie i uprzątnięcie po zakończeniu robót pomieszczeń oraz terenu, na których prowadzone będą roboty uporządkowanie i uprzątnięcie po
zakończeniu robót terenu, na którym prowadzone będą roboty oraz sąsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót. Uwaga: 1. Wszelkie
prace naleŜy wykonywać w sposób niestwarzający zagroŜenia dla osób przebywających w obiekcie, zgodnie z harmonogramem robót uzgodnionym z
Zamawiającym i uŜytkownikiem budynku. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości. 2. W przypadku, gdy
w siwz zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń
równowaŜnych, pod warunkiem, Ŝe zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od załoŜonych w siwz.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9.

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: 31.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma Budowlana WIKS-BUD Jerzy Sarnecki i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 8/5, 14-100 Ostróda, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 176680,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=308822&rok=2013-08-01
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Cena wybranej oferty: 139053,80
Oferta z najniŜszą ceną: 139053,80 / Oferta z najwyŜszą ceną: 139053,80
Waluta: PLN.
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