
Baćkowice: Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i

parkingów oraz świetlicy wiejskiej.

Numer ogłoszenia: 86588 - 2011; data zamieszczenia: 20.04.2011

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: 25643 -

2011r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baćkowice, , 27-552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie, tel. 0-15 868-62-25, faks 0-15

868-62-04.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i

parkingów oraz świetlicy wiejskiej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem projektu jest remont świetlicy wiejskiej polegający na: wykonaniu

zadaszenia nad garaŜem, remont konstrukcji dachowej nad budynkiem świetlicy poprzez częściową wymianę zuŜytej blachy i

malowaniem całej powierzchni dachowej, wymiana istniejącej stolarki okiennej( wraz z parapetami ) i drzwiowej ( brama garaŜowa

), wymiana zuŜytych elementów rur spustowych i rynien dachowych, wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych budynku

styropianem gr. 10 cm z wykonaniem struktury zewnętrznej elewacji. Zakres opracowania obejmuje równieŜ : odtworzenie trasy i

punktów wysokościowych, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni i na parkingach, wykonanie kompleksowej konstrukcji jezdni

na poszerzeniu, wykonanie kompleksowej konstrukcji nawierzchni na chodniku, parkingach i zjazdach, utwardzenie poboczy,

umocnienie skarp płytami aŜurowymi, odwodnienie: powierzchniowe w kierunku od drogi za pomocą odpowiednich spadków

podłuŜnych i poprzecznych na jezdni, chodnikach, parkingach i poboczach w kierunku od drogi do rowu przydroŜnego, odcinkowo

ściekiem prefabrykowanym betonowym oraz istniejącym wpustem ulicznymi z przykanalikiem przewidzianym do remontu z

włączeniem do istniejącego rowu przydroŜnego, który przewidziano do odmulenia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5,

45.23.30.00-9, 45.23.32.53-7, 45.23.31.00-0, 45.23.21.30-2, 45.26.00.00-7.

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:

Projekt współfinansowany przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich województwa Świętokrzyskiego na lata 2007

- 2013, Działanie 4.1/413_313 -WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju- w ramach działania - -Odnowa i rozwój wsi-..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

P.P.H.U.-KAROCEZA- , Luzak Cezary,, Konary 42, 27-640 Klimontów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 558536,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ



Cena wybranej oferty: 406292,12

Oferta z najniŜszą ceną: 406292,12 / Oferta z najwyŜszą ceną: 775035,95

Waluta: PLN.


