Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 164748-2015 z dnia 2015-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
1)Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku usługowo-mieszkalnego o dwa
garaże na potrzeby OSP w m. Pieski (dz. 96 obręb Pieski). Garaż nr 1 dla samochodu gaśniczobojowego,
wyposażony
w
kanał
serwisowy,
służący
do...
Termin składania ofert: 2015-07-20
Cewice: Rozbudowa remizy OSP w Pieskach
Numer ogłoszenia: 291520 - 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015
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: 164748 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16,
84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa remizy OSP w Pieskach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego
budynku usługowo-mieszkalnego o dwa garaże na potrzeby OSP w m. Pieski (dz. 96 obręb Pieski).
Garaż nr 1 dla samochodu gaśniczo-bojowego, wyposażony w kanał serwisowy, służący do bieżących
napraw i przeglądów. Garaż nr 2 przeznaczony dla samochodu p.poż lekkiego, skomunikowany z
istniejącą częścią obiektu wykorzystywanego na potrzeby OSP. 2)Rozbudowa obejmuje: a)Roboty
rozbiórkowe i demontażowe: m.in. rozbiórka elementów betonowych, wykucie z muru ościeżnicy
bramy garażowej, ościeżnic drewnianych, krat, balustrad. Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie
otworów. Wywiezienie gruzu z rozbiórki we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy.
b)Fundamenty: Ławy betonowe z betonu C16/20 zbrojone prętami ze stali oraz strzemionami, stopy
fundamentowe-żelbetowe z betonu C16/20 zbrojone prętami ze stali, przygotowanie i montaż
zbrojenia elementów budynku - pręty gładkie i żebrowane. Fundamenty z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej, izolacje przeciwwilgociowe ław i ścian fundamentowych, izolacje cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych. c)Wykonanie kanału serwisowego d)Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z pustaków o gr. 24 cm, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplone
styropianem EPS o gr. min15 cm, ściany fundamentowe o gr. min24 cm z bloczków betonowych,
murowanych na zaprawie cementowej ocieplone styropianem XPS o gr. min12 cm, cokół należy
wykonać z mrozoodpornych płytek elewacyjnych - 31,2 m². Wyprawa elewacyjna z tynku
akrylowego, grubość ziarna min. 3,5 mm. e)Ściany wewnętrzne- nośne z pustaków ceramicznych o gr.
min24 cm. Nadproża nad oknami i drzwiami wykonać jako prefabrykowane , w ścianach istniejących
naproża wykonać za pomocą belek stalowych f)Stropodach - nad garażem nr 1 stropodach płaski,
konstrukcja-płyta żelbetowa o gr. min18 cm, wykonana z betonu minc16/20. Nad garażem nr 2
stropodach płaski, konstrukcja - strop gęstożebrowy Teriva 4,0/2 o rozstawie belek min60 cm. Strop
Teriva należy wykonać zgodnie z projektem i wytycznymi producenta stropu. Stropodach pokryty
papą termozgrzewalna w kolorze grafitowym. g)Wentylacja - poprzez zastosowanie wywietrzników
dachowych oraz ściennych kratek nawiewnych. h)Stolarka - okna z tworzywa PVC rozwierne i
rozwierno-uchylne szklone szybą niskoemisyjną o max. współczynniku U=1,1 z nawiewnikami,
parapety laminowane. Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami. 2 bramy garażowe atestowane o wym.
min400x500 cm i min300x300 cm z napędem elektrycznym, z drzwiami przejściowymi oraz
przeszkleniem w postaci okien na wysokości wzroku. Drzwi przejściowe o szer. min90 cm. i)Posadzki
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna, cieplna i przeciwdźwiękowa w garażach posadzka
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przemysłowa z posypką utwardzającą , płyta żelbetowa o gr. min. 12 cm ze zbrojeniem
rozproszonym. j)Podjazdy- z kostki betonowej o gr. min8 cm - 164,15 m², układanej na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 030 o mingr. 23 cm, obrzeża betonowe k)Instalacja elektryczna i odgromowa - należy wykonać
zgodnie z projektem branży elektrycznej. 3)Wykonawca zobowiązany jest do: a)zapewnienia pełnej
obsługi geodezyjnej inwestycji, b)wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze
wszystkimi zmianami w toku budowy c)wykonania świadectwa energetycznego całego obiektu
d)wykonanie badań instalacji odgromowej e)wywozu odpadów we własnym zakresie i na własny
koszt f)uporządkowania placu budowy oraz przywrócenia do stanu pierwotnego dróg. g)naprawienia
szkody na własny koszt w przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej w tym: sieci
wodociągowej ,kabli itp. 4)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
a)Dokumentacja projektowa b)Przedmiar robót c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.21-8.
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: 16.09.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ROM-BUD ROMAN PIEPER,
UL. KUKUCZKI 3,, 84-300 LĘBORK, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 216148,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 257092,82
 Oferta z najniższą ceną: 246579,81 / Oferta z najwyższą ceną: 305984,06
 Waluta: PLN .
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