Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 97841-2015 z dnia 2015-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łapy
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na
terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - Gmina Łapy: Termomodernizacja obiektu
Przedszkola nr 1 w Łapach obejmująca: wymianę części stolarki...
Termin składania ofert: 2015-07-16
Łapy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia
Gmin Górnej Narwi - Gmina Łapy: Termomodernizacja obiektu Przedszkola nr 1 w
Łapach
Numer ogłoszenia: 115657 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015
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: 97841 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy,
woj. podlaskie, tel. 085 7152251, faks 085 7152256.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - Gmina Łapy:
Termomodernizacja obiektu Przedszkola nr 1 w Łapach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej
Narwi - Gmina Łapy: Termomodernizacja obiektu Przedszkola nr 1 w Łapach obejmująca:
wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania
obejmujący zdemontowanie istniejących grzejników i rurociągów, zamontowanie nowych
grzejników i montaż pozostałej armatury wraz z zastosowaniem istniejących
przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz regulację hydrauliczną instalacji za
pomocą nastaw wstępnych ustawianych na tych zaworach. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia określa Dokumentacja Projektowa stanowiąca rozdział III SIWZ. Wykonawca
jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia
Dokumentacji Projektowej stanowiącej rozdział III SIWZ, przepisów prawa, wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem
zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie występujące trudności,
jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Zamawiający przekazuje również przedmiar robót
(stanowiący rozdział III SIWZ) jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z
przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko
Wykonawcy. Załączone do SIWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie
zakresu i nie mogą być jedyną podstawa wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu
zamówienia. 3. W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej zostały wskazane nazwy,
znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy
systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie
za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu
wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy tj.: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność,
takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz
terminu ważności dokumentu. 5. Organizacja robót musi uwzględnić specyfikę obiektów i
wynikające stąd ograniczenia (budynek przedszkola). Roboty należy zorganizować i
oznakować tak, aby uciążliwość wykonywanych prac dla uczniów, nauczycieli i
prowadzonych zajęć była jak najmniejsza i jednocześnie zapewniała bezpieczeństwo uczniów,
pracowników i osób postronnych. 6. Z uwagi na konieczność wykonywania części prac w
czasie trwania zajęć dydaktycznych Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym,
powinien przewidzieć i ująć w harmonogramie robót konieczność prowadzenia prac poza
godzinami zajęć dydaktycznych. 7. O wszelkich nie dających się uniknąć uciążliwościach
związanych z budową, w szczególności ciężkim transporcie czy hałasie, należy informować
Zamawiającego z wyprzedzeniem...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.33.11.00-7,
45.42.10.00-4.
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: Zamówienie jest współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna, działanie: 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


JAN Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński, Bryki 28a, 18-200 Wysokie
Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160325,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 155107,15



Oferta z najniższą ceną: 155107,15 / Oferta z najwyższą ceną: 179942,85



Waluta: PLN.

