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ogłszenie powiązane:
o9ło5te4i€ nt l13967_2013 ' dnia 2o13_06_t7 r. o9ł6zenie o zamówieniu - Bańniczka
zadanie pn' Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły Podstawowej W łŹszewie na pEedszkole publiczne, obejmUje zmlanę sposobu uŹytkwanja astniejącego budynkuszkoły Fodstawowej w łźszewie na pęedszkole publiczne z tuema...
Termin składania ofeń: 2013-07_03

Bańniczka: Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Łaszewie na przedszkole
publiczne

Numer ogłoszenia: '147089 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013
oGŁoSZENlE o UDZlELENlU ZAMÓWENlA - Roboty budowlane

zamieszczanie ogloszenia: obowiązkowe'

ogloszenie dotyczy: zamówienia publiczrego.

czy zamówienie było puedmiotem ogloszenia w Biuletynie zamówień Pub|icznych: tak, rumg ogloszenia w BzP: 113967 - 2o13r.

czy w Biuletynie zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogloszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

|. 1) NAZWA l ADRES: Gmim Bańniczka, ul' Brodnicka 8, 87_321 Bańniczka' woj' kujawsko-pomtrskie' tel. 56 493681o, faks 56 4936832.

l. 2} RoDZA.J zAMAl^/lAJĄcEGo: Admhistracja samorądowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENTA

ll.1) Naila nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remmt izrniana sposobu uŹytkowania budynku sŻkoly Podstawowej W Łaszewie m przedsŻole pr'ólicz]e'

ll.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

ll'3) określenie przedmiotu zamówienia: zadanie pn. Remmt iniam sposobu ułtkowania budynku szkoły Podstawowej w Łaszewie na przedszkole publicre, obejmqe niaĘ
sposobu użytkwania jstniejącego budynku szkoły Podstawowej w Łaszewie m przedszkole publicm Ż trzema oddżałami predszkolnymi dla dzieci W wieku 3_5 l at' w(azz
wykomniem puebudowy pomiesrczeń budynku w celu dostosowania ich do obNiązujących dla tego typu obiektów warmków tecrnicznych orazdlaapwnieniawykomnia
nieóędnych pomieszczeń obsl(€i' W ramtrh wyżej wymieniorego zadania będŻe również wykonywany podjud dla niepełmsprawnych oraz wózków dziecięcych' zostało także

ptewidziare wykomnie prac remorlowych rewĘtrnych elemfftów brdynku staĘ szkoły polegających m: pokryciu dachu blacho_dacrnwką' wymianie aiszczorej stolarki

okierej oraz odrcWieniu elewacji. Do odrpwienia przewidżarc również elewację dobudowarej mwej sż(oły. Do zakresu udania wcibdż rÓWnież utwardzenie części tereru kostką
betorcWą brukową z wykonaniem 4 miejscami Parkingowych W tym d|a niepełnosprawnych ofaz wykonanie mwego ogfodzenia z dwoma bramffii i fwtką oraz puęslami z profili

stalNych amkriętych. W iliązku z pzewidzianym wykomniem węża sanitarrego zprojektowano wykonanie dodatkowego prz}łąca do gmirrEj sieci kamlizacji sanitarrej.

zgodnie z dokwffitacją Projektową w ramach przedmiotowego udania będą wykon}ryane następujące rodŹje robót: 1) Roboty zewĘtrm: - podjud dla niepełrcsprawn/ch' _

pr4lącze kanalizaąi sanitarre.i, _ wymiana pokrycia dacru - kolor pokrycia dachu Vwkonawm jest obowiąza ny Egodnić z Zamawiającym (preferowany jest kolor cglasty), _

wymiam stolarkiokiennej idriliowej zewĘtrrej, - elewacja starej szkoły' - elewacja nowej szkoły _ opaska icokół, - elewacja rwej szkoły _ odmwienie elewacji' - ogrodzenie

zewĘtrm' - parkir€ i cl'Ddniki, 2) Roboty wewĘtre: - roboty wewĘtrre rozbiórkowe, - roboty wewĘtrre budowlare, - wykomnie instalacji sanitarnych, - roboty e|ektrycre,

Saegołowy opis puedmiotu amówienia awierają: specyfikacje technicre wykonania i odbioru robót, projekt budowlany, projekt budowlany _ pr4lłąca do sieci kamliacji
sanitarrej, prcjekt budowlany - ogrodzenie muoware z dwoma bramami ifurtką oraz puęsłami z profili stalowych amkriętych, iMentaryzcja (dokumfity te zawiera ałącnik nr 8

do sIV\u)' a także przedmhr robót, który ma charakter wyłącaie pomocriczy (ałącmik rr 9)' Do zkresu udania nie WclDdzi demmtaż pokrycia daclpwego. Zoslanie on

wykonariy w ramach adnia Uswanie azbestu z terenu Gminy Bartniczka rok 2o13, które jest finareowane ze środków Wojewódżiego Fund6a ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodrej W Tormiu' zamiliający wymaga, aby Vwkomwca m wbudowane materiały bt]dowlare , urĄdzenia, sprzęt i wyposażenie objęte niniejszą umową udzielil gwararcji na

okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego' obejmqące również seMisowanie i obsłWę gwarancyjĘ'.'

ll.4) Wspólny slownik zamówień (cPV): 45'00-00'00-7, 45.45.30.oo-7 '

SEKCJA lll: PROCEDURA

lll.1) TRYB UDaELEN|A zAMÓWlENIA: Przetarg nieograniczor]y

ilr.2) TNFORMACJE ADMTNTSTRACYJNE

zamówienie dotyczy projektu/proqramu finanmwanego ze środków LJnii Europejskiej: nie

SEKCJA lV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

lv'l ) DATA UDZELENIA zAMÓWlENlA: 17'o7.2o1 g.

lvz) LICZBA OTPaI,MANYCH OFERT: 2.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

lV.4) NAa^rA l ADRES WYKoNAWCY KTÓREMU UDzELoNo ZAMÓWEN|A

REJBUD s.c. Am Kaplarm - Jerz.y Kaplarny, ul. Cmffitarna 3, 87-300 Brodnica, krajlwoj. kujilsko-pomtrskie.

lv.s) szacunkwa wańość zamówienia (bez VAT):476976'65 PLN.

lV'6} lNFoRMAcJA o cENlE WYBMNEJ oFERw oRAz o oFERTAoH z NAJNżSą l NA,WYższĄ cENĄ

cena wybranej ofeńy: 585469',l4

ofeńa z najniższą ceną: 585469,44 / oferta z najwyższą ceną: 588669,40

Waluta: PLN
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