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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 81205-2016 z dnia 2016-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radziejów

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni gazowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja
pomieszczeń piwnicznych, wykonanie instalacji elektrycznej kotłowni. 2. Instalację centralnego ogrzewania należy
wykonać w taki...

Termin składania ofert: 2016-06-27

Radziejów: Budowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji
centralnego ogrzewania (Radziejowska Biblioteka OdNowa I etap)
Numer ogłoszenia: 131131 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
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: 81205 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.F.Becińskiego w Radziejowie, ul. Objezdna
33, 88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2853280, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji
centralnego ogrzewania (Radziejowska Biblioteka OdNowa I etap).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni gazowej, wymiana
instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja pomieszczeń piwnicznych, wykonanie instalacji elektrycznej

kotłowni. 2. Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać w taki sposób,aby zapewnić dostarczania ciepła
z dwóch źródeł: 1 dotychczasowy ciepłociąg, 2 kotłownia gazowa (zgodnie z zawartą umową Pomorska Spółka
Gazownictwa zobowiązuje się wykonać przyłącze gazowe do dnia 31 października 2016 roku). 3. Z niniejszego
zamówienia wyłącza się następujący zakres robót ujęty w dokumentacji pn.Wymiana instalacji grzewczej oraz
remont pomieszczeń kotłowni w budynku: instalacja technologiczna kotłowni na paliwo stałe; wymiana drzwi
zewnętrznych do kotłowni. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił w kotłowni 5 szt. drzwi

wewnętrznych (w tym jedna sztuka drzwi o ognioodporności EI30 w pomieszczeniu 05); w pomieszczeniach 02,

03, 04, 05, 06 wykonał naprawę posadzek, obłożenie posadzek gresem technicznym, naprawę ubytków tynków i
malowanie ścian i sufitów; Wykonawca wykonał instalację oświetleniową we wszystkich pomieszczeniach

kotłowni; na wszystkich grzejnikach zamontować głowice termostatyczne typu Danfoss; instalację centralnego
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ogrzewania w poziomie parteru i piętra wykonać z rur miedzianych twardych izolowanych prowadzonych w

bruzdach podtynkowych; instalację centralnego ogrzewania w piwnicy wykonać z rur miedzianych twardych

izolowanych prowadzonych naściennie; w pomieszczeniu 04 na ścianach ułożyć płytki do wys. 2 m, zamontować
sedes stojący ze spłuczką oraz umywalkę o szerokości min. 50 cm, w pomieszczeniu 01 zamurować właz do
opału. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki (Załącznik Nr 6 - Dokumentacja

projektowa, Załącznik Nr 7 - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 6.
Uwaga! Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku, na którym będzie

realizowana inwestycja, która ma służyć jako czynność pomocnicza przy opracowaniu oferty. Zapoznać się z
budynkiem i dokonać własnego obmiaru robót. 7. Złom pochodzący z demontażu istniejącej instalacji
centralnego ogrzewania jest własnością Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7, 39.71.52.10-2, 45.31.00.00-3,
45.33.30.00-0.

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: 08.07.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Instalacje Grzewcze i Sanitarne Piotr Kuczek, ul. Łokietka 2, 88-200 Radziejów, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158197,34 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 141299,74

Oferta z najniższą ceną: 141299,74 / Oferta z najwyższą ceną: 193902,26
Waluta: PLN .
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