1z3

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=22...

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 175854-2015 z dnia 2015-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Międzyrzecz
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa parkingu wraz z oświetleniem i przebudową istniejącej kolizji sieci
elektroenergetycznych. Przebudowa inwestycja obejmuje swym zakresem również przebudowę istniejącego
chodnika. 1. Zakres robót...
Termin składania ofert: 2015-07-29

Międzyrzecz: Rozbudowa parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu
Numer ogłoszenia: 227260 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 175854 - 2015r.
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 parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa parkingu wraz z oświetleniem i przebudową istniejącej kolizji sieci
elektroenergetycznych. Przebudowa inwestycja obejmuje swym zakresem również przebudowę istniejącego
chodnika. 1. Zakres robót obejmuje: 1) Budowę 18 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym
jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych o wymiarach odpowiednio 2,5 x 5,0 m oraz 3,6 x 5,0 m wraz z placem
manewrowym o wymiarach 25,5 x 5,0 m, z kostki betonowej kolor grafitowy o powierzchni 358 m2, 2) Wykonanie
przebudowy istniejącego chodnika z kostki betonowej kolor grafitowy/szary o powierzchni 443 m2, 3) Wykonanie
korekty łuku poziomego wraz z nawierzchnią bitumiczną w miejscu wykonanej korekty o powierzchni 0,5 m2, 4)
Usunięcie kolizji z majątkiem elektroenergetycznym ENEA Operator Sp. z o. o. pozostającym w kolizji z realizacją
budowy parkingu samochodowego, 5) Wykonanie oświetlenia projektowanego parkingu (3 szt. słupów
oświetleniowych) w tym zastąpienie opraw ulicznych sodowych projektowanego oświetlenia drogowego na
oprawy LED o minimalnej trwałości oprawy 100.000 godzin, o podobnym natężeniu oświetlenia spełniające
wymogi PN dotyczących oświetlenia drogowego oraz spełniające warunki jakościowe oświetlenia, 6)
Humusowanie warstwa grubości 15 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odległości 15km wraz z ułożeniem trawy z
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rolki o powierzchni 33 m2, 7) Wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z wykonaniem
oznakowania. 2. Szczegółowe postanowienia: 1) Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy
prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez biuro projektowe TMG Tomasz Grześkowiak,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 2) Z uwagi na realizację przedmiotowej inwestycji w
obrębie terenów podlegających ochronie konserwatorskiej, Zamawiający powoła nadzór archeologiczny, 3)
Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z miejscem prowadzenia robót, 4) Wywóz ziemi i
materiałów rozbiórkowych nie nadających się do dalszego wykorzystania wraz z ich utylizacją w miejsce
wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy, zgodnie z ustawą o odpadach, 5) Materiały rozbiórkowe nadające się
do ponownego wbudowania należy przewieźć na plac magazynowy wskazany przez Zamawiającego, na odległość
do 2 km, w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu. Przewożony materiał należy zdać za pokwitowaniem w celu
ilościowego rozliczenia Wykonawcy z tych materiałów, 6) W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie
koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, w tym również koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i utrzymania terenu
budowy, zapewnienia na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP, właściwego
zagospodarowania materiałów rozbiórkowych zgodnie z ustawą o odpadach, koszty niezbędnych badań i
sprawdzeń, uporządkowania terenu po zakończeniu robót, opracowania mapy geodezyjnej powykonawczej wraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oraz innych kosztów niezbędnych do prawidłowego i kompletnego
wykonania przedmiotu zamówienia. 7) Dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar
robót służy jedynie jako pomoc 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. 3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia
minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do zapewnienia
pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej
przez siebie gwarancji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.31.61.10-9.

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: 25.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Firma INSTALKO Paweł Strzelczyk, ul. Rolna 24A, 66-300 Międzyrzecz, kraj/woj. lubuskie.
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IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124959,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 135767,20
Oferta z najniższą ceną: 135767,20 / Oferta z najwyższą ceną: 141540,90
Waluta: PLN.
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