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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 177262-2014 z dnia 2014-05-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lipce Reymontowskie
Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipcach Reymontowskich. Zamówienie
obejmuje: 1) wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, a) demontaŜ starych obróbek blacharskich - parapetów, b)
demontaŜ...
Termin składania ofert: 2014-06-10

Lipce Reymontowskie: Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w
Lipcach Reymontowskich
Numer ogłoszenia: 227796 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
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: 177262 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie, woj. łódzkie, tel.
046 8316197, faks 046 8316268.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipcach
Reymontowskich.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lipcach Reymontowskich. Zamówienie obejmuje: 1) wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, a)
demontaŜ starych obróbek blacharskich - parapetów, b) demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej, c) montaŜ nowej
stolarki okiennej, d) montaŜ drzwi wejściowych z kształtowników aluminiowych, e) montaŜ nowych drzwi stalowych
ocieplonych, do kotłowni, f) obrobienie glifów wewnętrznych po zamontowaniu stolarki, 2) remont pokrycia dachowego:
a) zdjęcie starego pokrycia z blachy stalowej trapezowej, b) demontaŜ starych obróbek blacharskich, c) otynkowanie
kominów, d) zamontowanie kratek na otwory wentylacyjne w kominach, e) montaŜ nowego pokrycia dachowego z
blachy dachówkowej, f) montaŜ nowych obróbek blacharskich i orynnowania z blachy stalowej powlekanej, g)
wykonanie podbitki dachu głównego z paneli PCV, h) odmalowanie podbitki i szczytu daszku nad wejściem z boazerii
drewnianej, 3) wykonanie opaski wokół budynku: a) wykorytowanie terenu wokół budynku pod podsypkę pod kostkę, b)
ustawienie obrzeŜy chodnikowych, c) ułoŜenie kostki brukowej grubości 6 cm, na podsypce piaskowej, 4) ocieplenie
ścian zewnętrznych budynku, wykonanie elewacji zewnętrznej, remont schodów i wymiana balustrady: a) demontaŜ
balustrad schodowych, b) docieplenie ścian fundamentowych styropianem grubości 8 cm z naciągnięciem tynku
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mozaikowego, c) docieplenie ścian nadziemia styropianem grub. 12 cm i naciągnięciem tynku cienkowarstwowego
barwionego w masie, d) dodatkowo na strefę cokołową i ściany nadziemia do wysokości parapetów okiennych parteru
naciągnięcie dodatkowej warstwy siatki z tworzywa sztucznego z warstwą kleju, e) oczyszczenie podestu i schodów
wejściowych z lastrico poprzez szlifowanie lub zmycie podciśnieniem z detergentem, f) wykonanie i montaŜ nowej
balustrady schodowej z drewna. Zamówienie obejmuje równieŜ: 1) oznakowanie terenu budowy, 2) organizację i
zabezpieczenie placu budowy, 3) uporządkowanie terenu po budowie, 4) sporządzenie i przedłoŜenie dokumentacji
powykonawczej, 5) oraz wszelkie inne prace określone w przedmiarze robót, projekcie budowlanym i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, nie objęte specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a konieczne do
wykonania ze względu na sztukę budowlaną.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.44.33.00-4, 45.26.12.00-6, 45.32.10.00-3,
45.42.11.30-4, 45.45.00.00-1.

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:
Zadanie realizowane jest w ramach operacji pt. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipcach
Reymontowskich, Oś 4 Leader, Działanie 413 WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju, Odnowa i rozwój wsi, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Budowlano-Remontowy RAWOS Grzegorz Zychowicz, ul. Ogrodowa 64 z/s ul. Wyzwolenia 10, 96-200 Rawa
Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 88874,24
Oferta z najniŜszą ceną: 88874,24 / Oferta z najwyŜszą ceną: 119397,29
Waluta: PLN.
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