Lipsko dnia 18.05.2016
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 76922-2016 z dnia 2016-04-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lipsko
1. Wykonanie robót budowlanych związanych z oddymianiem klatki schodowej w budynku szpitalnym zlokalizowanym w Lipsku przy ul.
Czerwiakowskiego zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz...
Termin składania ofert: 2016-04-20

Lipsko: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA
ODDYMIANIU KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SZPITALNYM
ZLOKALIZOWANYM W LIPSKU PRZY U. CZERWIAKOWSKIEGO
Numer ogłoszenia: 127188 - 2016; data zamieszczenia: 19.05.2016
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: 76922 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko, woj.
mazowieckie, tel. 048 3783500, faks 048 3783663.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA
ODDYMIANIU KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SZPITALNYM ZLOKALIZOWANYM W LIPSKU PRZY U.
CZERWIAKOWSKIEGO.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Wykonanie robót budowlanych związanych z oddymianiem klatki schodowej w budynku
szpitalnym zlokalizowanym w Lipsku przy ul. Czerwiakowskiego zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót. Niniejsze zamówienie publiczne obejmuje jedynie wykonanie etapu II robót części
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architektoniczno - budowlanej oraz elektrycznej. W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie pozycji 1.3 etapu I robót
elektrycznych wyszczególnionych w przedmiarze etapu I ( tj. Przeniesienie istniejącego układu SZR oraz pomiaru do złącza ) . Uwaga !
Zamawiający w zakresie robót elektrycznych wymaga zrealizowania wszystkich punktów wyszczególnionych w przedmiarach robót
wskazanych powyżej. 2. Prowadzone roboty budowlane będą się odbywać w budynku już eksploatowanym i wykorzystywanym pod
działalność służby zdrowia i jest przeznaczony na oddziały psychiatryczny oraz leczenia uzależnień. W związku z tym wykonawca
będzie mógł wykonywać swoje zamówienie w godzinach 7-19 w dni w każdym dniu tygodnia po uprzednim uzgodnieniu z
zamawiającym. 3. Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty wynosi min. 60 miesięcy do max. 84 miesięcy od dnia odebrania
przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera niniejsza siwz, dokumentacja projektowa, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Wykonawca
przystępując do prac oświadczy, że na etapie postępowania przetargowego szczegółowo zapoznał się z dokumentacją projektową oraz
obiektem będącym przedmiotem zamówienia i nie wnosi żadnych uwag. Powyższe wykonawca oświadczy w załączniku nr 1 do siwz.
6. Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym czy zamówienie będzie wykonywane samodzielnie czy przy pomocy
podwykonawców - ze wskazaniem części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 1 do siwz). 7.
Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej i STWiORB należy rozumieć jako
określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie
ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w powołanej dokumentacji projektowej i STWiORB z
zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości, parametrów technicznych i funkcji użytkowych. 8. Wbudowane materiały muszą co do
jakości odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie o wyrobach
budowlanych wraz z aktami wykonawczymi w zw. z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót. 9. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o
których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 10. Zaleca się aby
Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z
wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu
błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 11. Wizja lokalna obiektu - po uprzednim kontakcie z panem
Andrzejem Czajkowskim , tel. 48/ 3783 666 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14.30...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3.
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: 04.05.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

•

STANPOŻ Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Grzegorz Staniak, Szerokie 56n, 20-050 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110429,45 PLN.
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

•

Cena wybranej oferty: 97325,34

•

Oferta z najniższą ceną: 97325,34 / Oferta z najwyższą ceną: 200000,00

•

Waluta: PLN .

..................................................
/sporządził/

……………………………….………
/zatwierdził/
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