Biała. dnia 6 maja 2014r.
OGŁ OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Biała: Zaprojektowanie oraz wybudowanie zje żdżalni basenowej 1-torowej na k ąpielisku
miejskim
w
Białej
Numer ogłoszenia: 151622 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014
Zamieszczanie og łoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówie ń Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 102148 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zosta ło zamieszczone og łoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury w Bia łej, Ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała, woj.
opolskie, teł . 77 438 70 26, faks 77 438 70 26.
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.!) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Zaprojektowanie oraz wybudowanie
zjeżdżalni basenowej 1-torowej na kie1isku miejskim w Białej.
11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
11.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule
zaprojektuj i wybuduj )projekt + wykonawstwo) zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie oraz
wybudowanie zje żdżalni basenowej 1-torowej na k ąpielisku miejskim w Białej. 2. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno- u żytkowym stanowi ącym
załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie szczegó łowej wizji lokalnej
miejsca wykonywanych robót w celu uzyskania informacji niezb ędnych do przygotowania oferty i
zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi peł na odpowiedzialność za skutki braku lub
mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsca wykonania przedmiotu zamówienia. 4.
Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuk ą budowlaną, dokumentacj ą techniczn ą oraz przedmiarami
robot oraz poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 5. Wszelkie prace na wysoko ściach
należy wykonać z podnośnika (zwyżki) z zabezpieczeniem, rusztowania z zabezpieczeniem lub w
inny uzgodniony z inspektorem nadzoru. Zawsze z nakryciem g łowy. 6. Osoby wykonuj ące prace
na wysokości muszą posiadać odpowiednie badania wysoko ściowe. 7. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę kontraktow ą. 8.
Przed rozpocz ęciem Wykonawca powinien ubezpieczy ć realizacj ę zamówienia od ryzyk
związanych z wykonywanymi pracami. 9. Ka żdy rodzaj robot, w którym znajd ą się
zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materia ły, wykonawca wykonuje na własne ryzyko..
11.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.!) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ś rodków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.!) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2014.
Iy.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
Iy.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BasenComplex Łukasz Adamski Sp. K. ul. 10 Sudecka Dywizja Zmechanizowana 4, 45-828
Opole, kraj/woj. opolskie.
Iy.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): 185365,85 PLN,
Iy.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 195570,00
• Oferta z najniższą ceną : 195570,00 I Oferta z najwyższą cen ą : 266910,00
• Waluta: PLN.
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