
Og oszenie powi zane:

Og oszenie nr 221023-2009 z dnia 2009-11-25 r. Og oszenie o zamówieniu - I owa

Przedmiotem zamówienia jest Budowa podci nieniowej pompowni cieków wraz z ruroci giem t ocznym, drog  dojazdow  i przy czami przy ul. Surzyna w I owej. 1. Dane ogólne i

parametry robót: 1.1 Zakres robót obejmuje wykonanie...

Termin sk adania ofert: 2009-12-17

owa: Budowa podci nieniowej pompowni cieków wraz z ruroci giem t ocznym, drog  dojazdow  i przy czami
przy ul. Surzyna w I owej

Numer og oszenia: 257119 - 2009; data zamieszczenia: 31.12.2009
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych: tak, numer og oszenia w BZP: 221023 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówie  Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz d Miejski w I owej, ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks 0-68 368 14 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Budowa podci nieniowej pompowni cieków wraz z ruroci giem t ocznym, drog  dojazdow  i przy czami przy ul.

Surzyna w I owej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: 1. Dane ogólne i parametry robót : 1.1 Zakres robót obejmuje wykonanie podci nieniowej przepompowni cieków wraz z

infrastruktura techniczn , urz dzenia, wyposa eniem, przy czami energetycznym, wody i kanalizacji z ruroci giem t ocznym i drog  dojazdow : 1.2 Przedmiotem wykonania s

nast puj ce obiekty budowlane: - budynek podci nieniowej pompowni cieków o kubaturze 200,6m3, wyposa ony w urz dzenia, infrastruktur  techniczn , pe  instalacj

elektryczn  i awaryjne ród o zasilania w energi  elektryczn  agregat pr dotwórczy 40 KVA 32 KW z szafa sterownicz  wolnostoj , samostartem, szafk  na cienn  SZR, -

biofiltr o kubaturze 24,5m3, - dwa zbiorniki podci nieniowe o poj.10 m3 ka dy z pompami i ruroci gami t ocznymi wraz z AKPiA i instalacj  monitoringu pracy pomp, - instalacja

podci nieniowa 3 kpl pomp pró niowych wraz z AKPiA i instalacj  monitoringu pracy pomp z dyspozytorni  na oczyszczalni cieków, - ruroci gi ciekowe L=37,50mb,- ruroci gi

powietrza L= 28,10mb, - przy cze energetyczne L= 36,00mb,- przy cze wody L= 82,50mb, - przy cze kanalizacji L= 66,50mb,- droga dojazdowa do przepompowni, - ruroci g

oczny cieków L= 452,50mb PE fi 90mm, zgrzewany. Szczegó owy zakres robót okre la dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót oraz S.T.W. i O.R.

II.1.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 45.23.00.00-8, 45.31.00.00-3, 45.11.12.91-4.

II.1.5) Ca kowita ko cowa warto  zamówienia (bez VAT) obejmuj ca wszystkie zamówienia i cz ci: 1063235.55 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zak ad Wielobran owy KSZTA T B aszczyk&Kubiak i Wspólnicy sp. j., ul. Nowogródzka 8, 68-100 aga , kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ CYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI SZ

I NAJWY SZ  CEN (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 1063235.55

Oferta z najni sz  cen : 1063235.55 oferta z najwy sz  cen : 1063235.55

Waluta: PLN.


