
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 97270-2012 z dnia 2012-03-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Iłowa
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowości Klików , Gmina Iłowa i wraz z przyległym terenem obejmuje
dz. nr 123/2 i 122/6 . Część istniejąca nie jest ujęta w ewidencji zabytków. Obiekt parterowy , niepodpiwniczony. ...
Termin składania ofert: 2012-04-16

Iłowa: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz

zagospodarowanie przyległego do niej terenu

Numer ogłoszenia: 144278 - 2012; data zamieszczenia: 08.05.2012

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: 97270 - 2012r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, woj. lubuskie, tel. 68 368 14

00, faks 68 368 14 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie

oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowości Klików ,

Gmina Iłowa i wraz z przyległym terenem obejmuje dz. nr 123/2 i 122/6 . Część istniejąca nie jest ujęta w

ewidencji zabytków. Obiekt parterowy , nie podpiwniczony. Przewiduje się remont i przebudowę istniejącego

budynku świetlicy oraz dobudowę o obiekt zaplecza , w poziomie przyziemia. Część dobudowaną ( zaplecze )

zaplanowano wykonać w technologii tradycyjnej, murowanej, przykrytą dachem dwuspadowym z wiązarów

deskowych o nachyleniu połaci 220 ( 40%). Dach pokryty blachą dachówkopodobną ; stolarka okienna i drzwi

zewnętrzne z pvc ; posadzki bezspoinowe i z płytek gresowych ; stolarka drzwiowa wewnętrzna

konfekcjonowana z ościeżnicami regulowanymi ; drzwi do kotłowni stalowe ; obróbki blacharskie z blachy

powlekanej i tytanowo - cynkowej ; docieplenie ścian styropianem i z wyprawą elewacyjną kolorową , z gotowych

mieszanek ; malowanie wewnętrzne emulsyjne . Wejście główne do budynku świetlicy od strony istniejącej ulicy

asfaltowej wsi , do zaplecza ( część nowoprojektowana ) od strony ulicy i szczytowej budynku . W remontowanym

obiekcie zaplanowano salę główną świetlicy , ponadto w dobudowywanej części znajdą się : pomieszczenia holu

z szatnią i korytarzami ; zmywalnia i przygotowalnia ciepłych napojów ; wc dla mężczyzn , kobiet i osób
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niepełnosprawnych , pomieszczenie techniczne ( kotłownia , układy pomiarowe ). Wszystkie pomieszczenia będą

połączone ze sobą w sposób funkcjonalny. Dane budynku : - powierzchnia zabudowy części istniejącej budynku :

142,87 m2 - powierzchnia zabudowy części dobudowanej : 76,41 m2 - powierzchnia użytkowa : 185,21m2 -

całkowita powierzchnia zabudowy: 219,28 m2 - kubatura całkowita : 1145,60 m3 Budynek wyposażony będzie w

następujące instalacje : - instalacja ciepłej i zimnej wody : przewody pe 20-40 mm : 83mb ; baterie umywalkowe z

zmywakowe z zaworami :7 kpl; zawory przelotowe i czerpalne 15 mm : 20 szt , podgrzewacze wody : szt.4 -

instalacja kanalizacji sanitarnej: przewody pvc 50-160 mm:50,50mb ; umywalki:szt.5 ; zlewozmywaki :szt.2,

pisuar szt 1; ustępy kompaktowe : szt.2 ; ścieki sanitarne odprowadzane będą do projektowanego zbiornika na

ścieki - instalacja CO, z kotłem grzewczym wodnym 13 KW : przewody pe 20-40 mm: 110mb ; grzejniki stalowe

jedno i dwupłytowe: 11 szt ; wyposażenie pom. kotłowni w zawory , manometry ,pompę obiegu, filtry itp. -

wentylację grawitacyjną i mechaniczną :przewody z blachy ocynkowanej ; nawietrzaki podokienne : szt.8;

wentylatory ścienne: szt.4 ; sufitowe szt.6 ; kratki wentylacyjne: szt. 4 ; nasady wentylacyjne :szt.6 ; okap

kuchenny : szt.1; izolacje z wełny mineralnej itp - instalację elektryczną : tablice , wlz , oświetleniową i gniazd

wtykowych ; instalację wyrównawczą i odgromową Zgodnie z warunkami przyłączenia obiekt zasilany będzie z

istniejącego przyłącza napowietrznego. Należy wykonać rozdział instalacji celem podłączenia świetlicy oraz

istniejącego budynku. W tym celu na zewnętrznej ścianie budynku zainstalować złącze napowietrzne

ZN+2TL.Złącze zasilić przewodem YLY 4x16 mm2.Przewód YLY4x16 mm2 układać w rurze ochronnej PCV fi 50

po zewnętrznej ścianie obiektu .Złącze w obudowie II kl ochronności zamontować we wnęce. , szynę PEN złącza

uziemić. Wewnętrzne linie zasilające oraz tablica rozdzielcza. Zalicznikowe linie zasilające wykonać przewodem

YDY 5x6 mm2 do tablicy bezpiecznikowej budynku mieszkalnego/korytarz przy świetlicy/ .Przewód układać w

rurce RL na ścianie zewnętrznej obiektu. Na wysokości korytarza należy wykonać przejście przez ścianę i

następnie przewód układać w bruździe i podłączyć istniejącą tablicę bezpiecznikową Świetlicę zasilić przewodem

YDY 5x6 mm2/dwie żyły zabezpieczyć/układanym w bruździe w obiekcie oraz w rurce winidur do wyłącznika

ppoz. Tablicę zasilić poprzez wyłącznik ppoż. zainstalowany przy drzwiach wejściowych. Wyłącznik ppoż.

zainstalować w obudowie z przeszklonymi drzwiczkami. Wyłącznik przystosować do plombowania. Tablicę

bezpiecznikową zamontować we wnęce .Obudowa tablicy II kl. ochronności. W tablicy zamontować

zabezpieczenia oraz pozostałą aparaturę jak na schemacie. Instalacja oświetleniowa Projektuje się obwody

oświetlenia oraz gniazd wtykowych. Obwody oświetleniowe wykonać przewodem YDY 3/4/x1,5 mm2 ,a gniazd

wtykowych YDY 3x2,5 mm2 . Przewody układać w bruzdach oraz w podsufitce . W podsufitce kable układać w

rurkach Peschla trudnopalnych .W oprawach awaryjnych AW zamontować moduł awaryjny 2 godzinny. .W

sanitariatach stosować osprzęt hermetyczny . W pozostałych pomieszczeniach podtynkowy. Wysokość montażu

osprzętu: wyłączniki 1,4 m od posadzki Gniazda 1,0 m od posadzki. Łączniki oznaczone literami :O/W-wyłącznik

światło-wentylator Zasilanie wentylacji W części sanitariatów wentylator włączyć w obwód oświetlenia.

Oznaczenie wyłącznika O/W .Wentylatory sufitowe zasilane będą przewodem YDY3x1,5 mm2 i załączane po 3

szt wyłącznikami .Instalacyjnymi oznaczonymi literą WD .Projektuje się wentylatory typu AXIAL domestic

100/pom WC/oraz AXIAL domestic 120.Dopuszcza się zastosowanie innych wentylatorów przy zachowaniu

parametrów technicznych jak dlawentylatorów projektowanych Instalacja wyrównawcza Główną szynę

wyrównawczą zamontować w pomieszczeniu kotłowni. Szynę wyrównawczą połączyć z szyną PE
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tablicy/przewód DY-6mm2/, uziomem fundamentowym /bednarką cynk Zn Fe 25x4 układną w posadzce./ Do

szyny podłączyć wszelkie rury oraz obudowy metalowe. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem

DY-4mm2 w kolorze żółtozielonym. Instalacja piorunochronna Obiekt /część rozbudowywaną/należy wyposażyć

w uziom fundamentowy-bednarka ocynk. 25x4mm, a przy istniejącej części ułoŜyć uziom

powierzchniowy./bednarka 25x4 mm/. Projektowany uziom fundamentowy należy połączyć z uziomem

powierzchniowym. Zwody pionowe, które układać należy w rurkach winidur grubościennych. Rurki montować w

bruzdach na uchwytach. Zwody pionowe wykonać z drutu ocynk fi 8 mm .Zwody poziome na dachu -wykorzystać

pokrycie dachu.. Połączenie uziomu fundamentowego/otokowego/ ze zwodami pionowymi wykonać poprzez

złącza. kontrolne. Złącza kontrolne montować na wysokości 0,5 m od poziomu terenu w obudowach. Na działce

poza budynkiem zlokalizowany będzie: - bezodpływowy zbiornik na ścieki o pojemności 10 m3 , z przyłączem

kanalizacji sanitarnej pvc160 mm : 5mb - przyłącze wodociągowe PE - SDR 11 ; 40 mm : 18 mb ; studnia

wiercona pvc 250 mm i zestaw hydroforowy o wydajności do 2,1m3/h - przyłącze elektryczne napowietrzne YLY

4x16m2 : 16 mb Od strony drogi asfaltowej planuje się ponadto wykonać : schody i pochylnie dla osób

niepełnosprawnych : 26,62 m2 ; utwardzone dojścia i dojazdy oraz miejsca na pojemniki , z kostki betonowej

polbruk : kostka gr.6 cm na podsypce piaskowej : 21,3m2 ; kostka gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego :

123,70 m2 ; wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 150 cm z furtką i bramą systemową dla takiego

ogrodzenia :71 mb ; Proponowane w projekcje urządzenia i elementy można zastąpić innymi spełniającymi te

same funkcje oraz mającymi te same parametry , odpowiednie atesty i aprobaty. Dokładny opis zakresu i

technologii wykonania znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej ; przedmiarach robót oraz w

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.22.33.00-9, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3,

45.23.13.00-8.

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: 08.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane PRO-Q Piotr Handzlik, Konin Żagański 104, 68-120 Iłowa, kraj/woj.

lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 592070,14 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 599613,38

Oferta z najniższą ceną: 599613,38 / Oferta z najwyższą ceną: 616897,89

Waluta: PLN.
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