
  
 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 304758-2012 z dnia 2012-08-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię  

w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32 W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca wykona prace w 

następujących branżach: - budowlanej - centralne... 

Termin składania ofert: 2012-09-03  

 

Brzeźnio: Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię  

w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32 

Numer ogłoszenia: 379146 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 

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: 304758 - 2012r.  

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98 -275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 

8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku administracyjnego 

na siłownię w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32.  

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Przebudowa budynku administracyjnego na 

siłownię w Brzeźniu przy ul. Wspólnej 32  

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=304758&rok=2012-08-17


  
 

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca wykona prace w następujących branżach: - 

budowlanej - centralne ogrzewanie i wentylacja - instalacja wodno - kanalizacyjna - instalacje 

elektryczne.  

Ogólna charakterystyka robót w branży budowlanej: - wyburzenia - budowa klatki schodowej do 

piwnicy - remont piwnicy - przebudowa parteru - termomodernizacja - wymiana pokrycia dachu - 

roboty zewnętrzne.  

Zakres robót budowlanych związanych z przeprowadzeniem prac budowlano - montażowych na 

obiekcie: - roboty rozbiórkowe - roboty ziemne i fundamentowe - ściany nadziemia - konstrukcje 

żelbetowe i stalowe - konstrukcje stropów - konstrukcja dachu - ścianki działowe - wykonanie 

tynków - montaż stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie podłoży i posadzek - okładziny ścian - 

roboty związane w montażem instalacji wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania obiektu - 

roboty elewacyjne - zagospodarowanie terenu.  

Ogólna charakterystyka robót w branży centralne ogrzewanie i wentylacja: - roboty montażowe c.o. 

- kotłownia - wentylacja mechaniczna Uwaga: Instalacje c.o. należy wykonać z rur miedzianych wg 

DIN 1786 (05.8) do kapilarnych połączeń lutowanych o parametrach: 15x1; 18x1; 22x1. Ogólna 

charakterystyka robót w branży instalacja wodno - kanalizacyjna: - instalacja wodociągowa - 

instalacja kanalizacyjna  

Ogólna charakterystyka robót w branży instalacje elektryczne: W budynku projektuje się 

następujące rodzaje instalacji: - instalację oświetlenia podstawowego - instalację oświetlenia 

zewnętrznego - instalację sterowania oświetleniem, - instalację siłową, - instalację ochrony 

przepięciowej - instalację połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwporażeniowej - instalację 

odgromową i uziemiającą. W ramach branży elektrycznej Wykonawca wykona System Sygnalizacji 

Włamania i Napadu.  

Zastosowane urządzenia i materiały m.in.: armatura biała, glazura, terakota musza być w I gatunku.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót - zawarte w Rozdziale III niniejszej SIWZ. Przedmiary są 

wyłącznie elementem pomocniczym.  

Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, nawet wtedy, gdy nie 

zostały wcześniej ujęte w przedmiarach robót, a są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ (dokumentacji przetargowej  tj. projekty budowlane,  

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót) pojawia się 

nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że 



  
 

określenie ma jedynie charakter przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić  

wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny tzn. posiada co najmniej takie same lub 

korzystniejsze parametry/właściwości w stosunku do podanych w SIWZ przykładów. Parametry/ 

właściwości zostały wskazane w dokumentacji projektowej oraz w załączniku nr 1 do siwz. 

Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli Wykaz urządzeń i materiałów 

równoważnych i dołączone do oferty - załącznik nr 10 do SIWZ. Brak wskazania w załączniku 

propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych oznaczać będzie deklarację 

wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów 

przyjętych w projekcie budowlanym. Udowodnienie, że urządzenia i materiały są równoważne 

spoczywa na wykonawcy na etapie składania ofert. Dokumenty potwierdzające równoważność 

należy załączyć do oferty. (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny 

równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do 

korzystania z opinii ekspertów..  

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.27.00-8, 45.40.00.00-1, 

45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.32.10.00-3, 45.33.20.00-3, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 

45.31.22.00-9.  

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: PROJEKT W RAMACH DZIAŁANIA 313, 322, 323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013.. 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7. 



  
 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.  

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

 F.U. FINANS-BUD Dominika Statkiewicz, Kuśnie 48d, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 308065,46 PLN. 

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

I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 255999,94 

 Oferta z najniższą ceną: 255999,94 / Oferta z najwyższą ceną: 389910,00 

 Waluta: PLN. 

Wójt Gminy 

/-/ mgr Dorota Kubiak  

Kierownik Zamawiającego  


