
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 122849-2016 z dnia 2016-07-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orzesze

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki stodoły oraz budowy garażu dla OSP

Zgoń oraz dokumentacji projektowej przebudowy budynku OSP Orzesze dla każdego z zadań oddzielnie. 1. Projekt

powinien...

Termin składania ofert: 2016-07-14

Orzesze: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbi órki stodoły oraz

budowy gara żu dla OSP Zgon oraz dokumentacji projektowej przebu dowy

budynku OSP Orzesze

Numer ogłoszenia: 180733 - 2016; data zamieszczenia : 12.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 122849 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032 3248800,

faks 032 3248826.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki

stodoły oraz budowy garażu dla OSP Zgon oraz dokumentacji projektowej przebudowy budynku OSP Orzesze.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej

rozbiórki stodoły oraz budowy garażu dla OSP Zgon oraz dokumentacji projektowej przebudowy budynku OSP

Orzesze dla każdego z zadań oddzielnie. 1. Projekt powinien obejmować wszystkie branże budowlane i

instalacyjne wraz ze stosownymi uzgodnieniami i opiniami. 2. Zamawiający wymaga opracowania dla każdego z

zadań koncepcji. Ilość zaproponowanych przez Wykonawce koncepcji określona zostanie w złożonej ofercie i

stanowi kryterium oceny ofert. Zaproponowana ilość koncepcji (np. 2 szt.) rozumiana będzie jako 2 sztuki

koncepcji budowy garażu dla OSP Zgon oraz 2 sztuki koncepcji przebudowy budynku OSP Orzesze. 3. Zadanie

obejmuje wykonanie projektu rozbiórki stodoły o wymiarach ok. 6m x 7m murowanej z cegły grubość filarów

38cm, ściany osłonowe gr 12cm, wrota wjazdowe z desek, dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty

dachówka cementowa. Wysokość budynku do kalenicy ok. 5m. Na wskazanej działce znajdują się budynek OSP

Zgon. Teren obejmuje działki Nr 409/42,410/72,411/72 4. Projektowany garaż o wymiarach ok 10mx7m wys 3.3m
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w konstrukcji stalowej z płyt warstwowych, z instalacja elektryczna bez ogrzewania ze zjazdem na droge

publiczna. 5. Przebudowa budynku OSP - Planowana realizacja obejmowac bedzie pomieszczenia pokazane na

rysunkach - zacienione na kolor szary. Parter - klatka schodowa wraz z 13 pomieszczeniami, pietro - klatka

schodowa, 6 pomieszczen i duża sala. Należy rozwiazac problemy komunikacji rozważając budowe lub

przebudowe klatki schodowej. Teren obejmuje działke nr 1308/219 6. Przedstawiona koncepcja zawarta w opisie

przedmiotu zamówienia stanowi materiał poglądowy służący wyłacznie do opisu planowanych do realizacji

pomieszczen i ich funkcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załacznik nr 7 do SIWZ 7.

Podwykonawcy: 7.1. Wykonawca może powierzyc wykonanie czesci zamówienia podwykonawcy. 7.2.

Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamówienia.

7.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamówienia, której wykonanie powierzy

podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje sie na wiedze i doswiadczenie, potencjał techniczny,

osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolnosci finansowe lub ekonomiczne podwykonawcy w celu

wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca

zobowiazany jest do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.22.00.00-6.

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:  11.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  3.

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

Firma projektowo - budowlana ARKON Krzysztof Nowak, Wawelska 9/9, 44-217 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 33000,00 PLN.

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

Cena wybranej oferty:  21525,00

Oferta z najni ższą ceną: 19335,60 / Oferta z najwy ższą ceną: 78105,00

Waluta:  PLN .
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