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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 163082-2014 z dnia 2014-05-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Międzyrzecz
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursko.
2. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty remontowo - budowlane: -Dobudowa zadaszonego tarasu przy sali gminnej.
-Wykonanie...
Termin składania ofert: 2014-05-29

Międzyrzecz: Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy wiejskiej
w miejscowości Kursko
Numer ogłoszenia: 211192 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
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: 163082 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks
95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku sali - świetlicy
wiejskiej w miejscowości Kursko.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku
sali - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursko. 2. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty remontowo - budowlane:
-Dobudowa zadaszonego tarasu przy sali gminnej. -Wykonanie ocieplenia budynku z wymianą wszystkich
istniejących parapetów zewnętrznych na szersze parapety z blachy tytan-cynk gr. 0,55mm. -Pokrycie całego
dachu z papy termozgrzewalnej, rynny dachowe, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk.
-Rozbiórka istniejących zewnętrznych elementów betonowych. -Wykonanie dobudówki wejścia bocznego do
kotłowni oraz powiększenie pomieszczeń kuchennych. -Wykonanie komina dymowego i wentylacyjnego. -Posadzki
zgodnie z oznaczeniami na rysunkach, z uwzględnieniem następujących zmian: nie podlegają wymianie posadzki w
wyremontowanych pomieszczeniach nr 3,4,5,6,7,15. W pomieszczeniach nr 16,17 rozebrać istniejące podłogi
drewniane pokryte wykładziną PCV i wykonać nową podłogę z terakoty z izolacją przeciwwilgociową, cieplną oraz
nowym podłożem betonowym. W pom. Nr 14 na istniejącym podłożu ułożyć płytki ceramiczne. -W
wyremontowanych pomieszczeniach nr 5,6,7 po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania uzupełnić płytki w
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posadzce. -Cyklinowanie i lakierowanie desek na scenie, remont obudowy sceny oraz schodów drewnianych.
-Rozbiórka trzech pieców kaflowych. -Wymiana czterech okien w sali głównej. -Montaż 12 szt. drzwi
wewnętrznych z ościeżnicami regulowanymi. Drzwi zewnętrzne dobudówki dwuskrzydłowe aluminiowe 1,5x2,08m.
-Dwukrotne malowanie ścian i sufitów w całym budynku farbami emulsyjnymi. -Skucie starych płytek w kuchni oraz
licowanie ścian płytkami w pomieszczeniu kuchennym, zmywalni i WC. -Wykonanie miejsc parkingowych i dojścia
do budynku z kostki betonowej gr. 8cm. -Wywóz ziemi i materiałów rozbiórkowych wraz z ich utylizacją w miejsce
wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wywóz kafli z rozebranych pieców w miejsce wskazane przez
Zamawiającego, na odległość do 15km. 2) Instalacje wod.-kan i c.o. -Przedłużenie istniejącej sieci wodociągowej
w budynku do kotłowni i dobudówki. Rozprowadzenie instalacji wodociągowej do pomieszczeń powiązanych z
kuchnią i kotłownią wraz z demontażem starego i montażem nowego osprzętu w pomieszczeniach nr 01, 8,11,12 zgodnie z PT. -Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna z rur PVC łączonych na kielichy metodą wciskową ze studnią
rewizyjną. -Instalacja centralnego ogrzewania dla całego budynku wraz z zakupem i montażem pieca do c.o. i
c.w.u. Kocioł o mocy 21 kW i zasobnik ciepłej wody o pojemności 150 l z regulatorem pogodowym i osprzętem.
Rurociągi c.o., wody ciepłej i cyrkulacyjnej z rur miedzianych. Grzejniki stalowe dwupłytowe wg PT. 3) Instalacje
elektryczne: -Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych. -Instalacja oświetlenia awaryjnego. -Sieć internetowa i
telewizyjna. 3. Z uwagi na pozyskane dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 zamówienie składa się
z dwóch zadań: 1) Zadanie 1 - koszty kwalifikowalne: a) Dobudowa wiaty - zadaszenia b) Ocieplenie budynku bez
części przynależnej do pomieszczeń byłego sklepu nr 14,15,16,17 c) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz
z obróbkami blacharskimi - bez części nad pom. 14,15,16,17 d) Dobudowa - remont kuchni i kotłowni - bez
ocieplenia stropodachu, który jest kosztem niekwalifikowalnym e) Kominy dymowe i wentylacyjne f) Posadzki w
pom nr 1,8,9,10,11,12,13 wraz ze schodami do piwnicy - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. g) wymiana 4 szt.
okien w sali głównej, osadzenie 3 nowych okien w dobudówce oraz 12 szt. skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami
regulowanymi, drzwi wejściowe dwuskrzydłowe aluminiowe h) roboty wykończeniowe malarskie i okładziny
ścienne bez pomieszczeń 14,15,16,17. i) Instalacje wod.-kan. i c.o. bez kosztów związanych z pomieszczeniami
byłego sklepu (pom nr 14,15,16,17) j) Instalacje elektryczne bez części dotyczącej pomieszczeń byłego sklepu 2)
Zadanie 2 - koszty niekwalifikowalne: a) Roboty dekarskie nad pomieszczeniami 14,15,16,17 b) Elewacja budynku
w zakresie dotyczącym ścian zewnętrznych pomieszczeń nr 14, 15, 16, 17 wraz z parapetami zewnętrznymi z
blachy tytan-cynk 5 szt. x 1,98m, 1 szt. x 0,9m c) Instalacje c.o. w zakresie dotyczącym pom. Nr 14,15,16,17 d)
Kocioł c.o. w zakresie dotyczącym ogrzewania pomieszczeń byłego sklepu e) Rozbiórka istniejących podłóg
drewnianych pokrytych wykładziną PCV w pom. po byłym sklepie nr 16,17 i wykonanie nowej podłogi z terakoty z
izolacją przeciwwilgociową, cieplną oraz nowym podłożem betonowym, ułożenie płytek na istniejącym podłożu w
pom. Nr 14. f) Ocieplenie stropodachu części dobudowanej ( podwieszany ruszt stalowy ocynkowany, płyty
gipsowo - kartonowe, wypełnienie przestrzeni stropodachu wełną mineralną gr. 25cm, paroizolacja) g)
Cyklinowanie i lakierowanie desek na scenie (2), remont istniejących schodów drewnianych i zabudowy sceny h)
Rozbiórka trzech pieców kaflowych z odzyskiem i transportem kafli na 15km i) Malowanie ścian i sufitów w
pomieszczeniach nr 14,16,17 j) Wymiana jednego skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą pomiędzy pom. Nr 14 i
17 k) Miejsca parkingowe i utwardzenie przy dobudówce l) Instalacje elektryczne w części dotyczącej
pomieszczeń byłego sklepu, oprawy żarowe hermetyczne w piwnicy, tablica rozdzielcza sceny, skrzynka SM 4.
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Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową
opracowaną przez Biuro Projektów Partner Anna Danielczak Międzychód, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót z uwzględnieniem uwag zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 5.
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia i utylizacji materiałów rozbiórkowych nie nadających się do dalszego
wykorzystania zgodnie z ustawą o odpadach staraniem i na koszt Wykonawcy. 6. W cenie ryczałtowej zadania
należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, w
tym również : koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy, sporządzenia świadectwa charakterystyki
energetycznej, koszty niezbędnych badań i sprawdzeń, sporządzenia protokołów z pomiarów ochronnych, kontroli
przewodów kominowych, badania wody, opracowania mapy geodezyjnej powykonawczej wraz z geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 7.
Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych określonych w
dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. 8. Dołączone do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przedmiary robót oraz Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej służą jedynie jako pomoce do
sporządzenia oferty. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był
wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wiedzą i zasadami
sztuki budowlanej. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia na każdym
etapie realizacji. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia
należnego wykonawcy proporcjonalnie do zakresu ograniczonych robót.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4,
45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.43.21.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy, ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice, kraj/woj.
wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 369458,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 372384,14
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Oferta z najniższą ceną: 372384,14 / Oferta z najwyższą ceną: 400024,33
Waluta: PLN.
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