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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 229712-2015 z dnia 2015-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puck
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na ociepleniu elewacji południowej wraz ze ścianą
fundamentową budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Pokoju 4 w Pucku. Przedmiot zamówienia...
Termin składania ofert: 2015-09-21
Puck: Modernizacja budynków komunalnych
Numer ogłoszenia: 283004 - 2015; data zamieszczenia: 23.10.2015
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: 229712 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 58 6730500, 6730534, faks 58
6730533.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynków komunalnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
ociepleniu elewacji południowej wraz ze ścianą fundamentową budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy
Pokoju 4 w Pucku. Przedmiot zamówienia obejmuje: - rozebranie obróbek blacharskich, - montaż obróbek blacharskich z blachy
powlekanej, - rozebranie rur spustowych, - montaż rur spustowych z blachy powlekanej, - rusztowanie ścian, - ocieplenie ścian
płytami styropianowymi gr. 12 cm wraz z wyprawą elewacyjną silikatowo - sylikonową, - montaż parapetów zewnętrznych z blachy
powlekanej, - licowanie ścian płytkami klinkierowymi, - wykonanie wykopu, - ułożenie opaski z kostki betonowej, - remont balkonu,
- przemurowanie kominów, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót budowlanych instalacji elektrycznej w częściach wspólnych polegających na wymianie przewodów wewnętrznej
linii zasilających budynek, wykonanie zasilania z rozdzielnicy głównej budynku do lokali, wykonanie instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach piwnicznych i pralni, montaż rozdzielnicy głównej (RG), ułożenie przewodów teletechnicznych, remont instalacji
oświetlenia dla klatki schodowej, przeniesienie licznika do kl. ul. Pokoju 2, wykonanie badań do odbioru instalacji elektrycznej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Pucku przy ulicy Pokoju 4. Przedmiot zamówienia obejmuje: przygotowanie ścian pod ułożenie przewodów (wykucie bruzd) - wykucie otworów w ścianach pod puszki elektryczne - remont
instalacji oświetlenia ogólnego klatki schodowej, - remont instalacji oświetlenia w piwnicy i pralni (korytarz, pralnia i pomieszczenia
piwniczne, ) - remont instalacji gniazd 230 V ogólnego przeznaczenia, - remont wewnętrznych linii zasilających budynek oraz lokale
mieszkalne, - remont instalacji, przepięciowej, uziemiającej i połączeń wyrównawczych, - remont instalacji RTV, - remont instalacji
domofonu i telefonu, - remont i wymiana rozdzielnic - RG (rozdzielnica główna), RA (rozdzielnia administracyjna), - przeniesienie
układu pomiarowego do budynku ul. Pokoju 2, Puck - demontaż starych i montaż nowych opraw, tablic, osprzętu elektrycznego, zatynkowanie bruzd z przewodami - wykonanie badań i pomiarów : izolacji przewodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
uziemień instalacji ochronnej, ciągłości przewodów ochronnych oraz badanie wyłącznika różnicowo-prądowego, Rozwiązania
techniczne stanowiące załącznik do wykonania tych robót są przedstawione na rysunkach. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
robót budowlanych polegających na ociepleniu elewacji wschodniej i północnej wraz z wykonaniem wyprawy klejowej i imitacji
muru pruskiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Pokoju 2 w Pucku. Przedmiot zamówienia
obejmuje: - rozebranie obróbek blacharskich, - montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej, - rozebranie rur spustowych, montaż rur spustowych z blachy powlekanej, - rusztowanie ścian, - ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm wraz z
wyprawą elewacyjną silikatowo - sylikonową, - wykonanie imitacji muru pruskiego z deski - montaż parapetów zewnętrznych z
blachy powlekanej, - licowanie ścian płytkami klinkierowymi, - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PVC wraz z wymianą
parapetów wewnętrznych i obróbka ościeży. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
przełożeniu istniejącej studzienki kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową, wklejeniu papy termozgrzewalnej w
części stropodachu wraz z przemurowaniem kominów cegłą klinkierową budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
przy ulicy Pokoju 6 w Pucku. Przedmiot zamówienia obejmuje: - rozebranie obróbek blacharskich, - montaż obróbek blacharskich z
blachy powlekanej, - rusztowanie ścian, - wklejenie papy termozgrzewalnej w poziomie stropodachu, - przemurowanie kominów
cegła klinkierową ponad połacią dachu, - przełożenie studzienki kanalizacyjnej, - wzmocnienie ściany, - zbicie tynku, - uzupełnienie
tynkowania, - podłączenie rur spustowych do studzienki. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających
na ociepleniu elewacji frontowej i szczytowych wraz z wymianą pokrycia dachowego mansardu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Pokoju 6 w Pucku. Przedmiot zamówienia obejmuje: - rozebranie pokrycia z płyt
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azbestowo - cementowych, - utylizacja płyt azbestowo - cementowych, - rozebranie obróbek blacharskich, - utylizacja papy, - montaż
obróbek blacharskich z blachy powlekanej, - rozebranie rynien i rur spustowych nie nadających się do użytku, - montaż rynien
dachowych i rur spustowych z blachy powlekanej, - wymiana łacenia dachów, - pokrycie dachów dachówką ceramiczną, - ocieplenie
dachu dwuspadowego wełną mineralną 20 cm, - rusztowanie ścian, - ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm wraz z
wyprawą elewacyjną silikatowo - sylikonową, - wymiana części stolarki okiennej, - odtworzenie sztukaterii (bonie liniowe, gzymsy,
listwy okienne, gzymsy nadokienne, płyciny), - montaż parapetów zewnętrznych z blachy cynkowo - tytanowej, - licowanie ścian
płytkami klinkierowymi, - montaż zadaszenia nad wejściem do lokalu użytkowego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót
budowlanych instalacji elektrycznej w częściach wspólnych polegających na wymianie przewodów wewnętrznej linii zasilających
budynek, wykonanie zasilania z rozdzielnicy głównej budynku do lokali, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
piwnicznych, pralni i strychu, montaż rozdzielnicy głównej (RG) z wyłącznikiem p-poż, ułożenie przewodów teletechnicznych,
remont instalacji oświetlenia dla klatki schodowej, wykonanie rozdzielnic bezpiecznikowych w lokalach, wykonanie badań do
odbioru instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Pucku przy ulicy Pokoju 6. Przedmiot
zamówienia obejmuje: - przygotowanie ścian pod ułożenie przewodów (wykucie bruzd), - wykucie otworów w ścianach pod puszki
elektryczne - remont instalacji oświetlenia ogólnego klatek schodowych, - remont instalacji oświetlenia w piwnicy i poddaszu
(korytarz, poddasze,pralnia i pomieszczenia piwniczne), - remont instalacji gniazd 230 V ogólnego przeznaczenia, - remont
wewnętrznych linii zasilających budynek oraz lokale mieszkalne, - remont instalacji, przepięciowej, uziemiającej i połączeń
wyrównawczych, - remont instalacji RTV, - remont instalacji domofonu i telefonu, - wykonanie instalacji wyłącznika p.poż, - remont i
wymiana rozdzielnic - RG-RA (rozdzielnica główna), RA-2 (rozdzielnia administracyjna) oraz RB (rozdzielnia bezpiecznikowa) w
lokalach, - demontaż starych i montaż nowych opraw, tablic, osprzętu elektrycznego, - zatynkowanie bruzd z przewodami, wykonanie badań i pomiarów : izolacji przewodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, uziemień instalacji ochronnej,
ciągłości przewodów ochronnych oraz badanie wyłącznika różnicowo-prądowego, zadziałania wyłącznika p.poż. Rozwiązania
techniczne stanowiące załącznik do wykonania tych robót są przedstawione na rysunkach.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3.
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: 05.10.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
TREE CLONE Maciej Lebiecki, ul. Kościelna 8, 84-242 Luzino, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 235163,31 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 219988,44
Oferta z najniższą ceną: 219988,44 / Oferta z najwyższą ceną: 219988,44
Waluta: PLN .
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