Wyry: Budowa budynku zaplecza sportowego na terenie Obiektu
Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul.
Markiela
Numer ogłoszenia: 9889 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
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: 180327 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry, woj. śląskie, tel. 032
3256800, faks 032 3256809.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku zaplecza sportowego na
terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A. Przedmiot zamówienia: Budowa budynku zaplecza
sportowego na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul.
Markiela wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie. B. Określenie przedmiotu zamówienia: a) rozbiórka istniejącego budynku szatni
(budynek parterowy, o wym. 20,0m x 5,0m x 3,5m, murowany, dach płaski kryty papą), b) budowa
nowego budynku zaplecza (budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, o wym. 22,75m x
12,25m x 6,41m, dach dwuspadowy), c) wykonanie wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wod.-kan.,
c.o., gazowej, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wraz z montażem osprzętu i armatury, d)
przebudowa przyłącza energetycznego (przeniesienie zasilania na nową ścianę budynku), e)
wykonanie przyłącza gazu (od skrzynki gazowej w ogrodzeniu do budynku), f) wykonanie przyłącza
kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci oraz przepompownią ścieków, g) wykonanie przyłącza
kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku zaplecza oraz z
powierzchni terenu - wpusty uliczne), h) wyposażenie obiektu w podstawowe urządzenia i sprzęt, w
tym: kocioł c.o. gazowy z zamkniętą komorą spalania, pojemnościowy podgrzewacz wody (zbiornik
stojący V=500l), wentylatory i nagrzewnice, urządzenia sanitarne, osprzęt elektryczny, i)
zagospodarowanie terenu: chodnik oraz utwardzenie terenu pod planowane trybuny, ciąg pieszojezdny od bramy wjazdowej do budynku; nawierzchnia z kostki betonowej, j) dostawę i montaż
kontenera biurowego (szt.1) dla sędziów na okres budowy wraz z przyłączem do instalacji
elektrycznej, k) dostawę i montaż garażu blaszanego o wym. 3,00 x 5,00m (szt.1) wraz z
utwardzeniem podłoża, l) remont schodów betonowych terenowych (na skarpie), m) opracowanie i

dostarczenie świadectwa energetycznego budynku, n) opracowanie instrukcji p.poż. oraz
wyposażenie i oznakowanie obiektu w niezbędny sprzęt p.poż. zgodnie z instrukcją p.poż., o) obsługa
geodezyjna (przez uprawnione służby geodezyjne) obejmująca wytyczenie oraz bieżącą
inwentaryzację powykonawczą z wkartowaniem na mapy zasobów geodezyjnych, p) wykonanie
wszelkich pozostałych prac (w tym budowlano-montażowych, porządkowych) niezbędnych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wynikających z przekazanej dokumentacji
projektowej bądź obowiązujących przepisów, q) przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych
do odbioru końcowego oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na
użytkowanie. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku A do SIWZ. 2.
Podane w szczegółowym opisie nazwy materiałów oraz producentów należy traktować jako
przykładowe, dopuszcza się zastosowanie materiałów porównywalnych o nie gorszych parametrach
technicznych oraz jakościowych. 3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia to
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny. 4. Zamawiający żąda by zabudowane
materiały były nowe oraz posiadały certyfikat na znak bezpieczeństwa. 5. Zalecane jest aby
Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy, gdzie realizowany będzie przedmiot zamówienia, w
zakresie niezbędnym do przygotowania oferty - na własny koszt. 6. Roboty budowlane należy
prowadzić zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 poz.1409),
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401), pozwoleniem na
budowę, dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz
obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.11.10.008, 45.23.32.20-7.

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: 27.01.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 30.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


T-BUD DMI Sp. z o.o. Sp. J., ul. Gnieźnieńska 2/2, 40-143 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1392992,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 861000,00



Oferta z najniższą ceną: 861000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1491990,00



Waluta: PLN .

