Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 160630-2010 z dnia 2010-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik
Zakres robót dla Zadania 1 obejmuje: - demontaż istniejącej armatury sanitarnej i podejść
odpływowych, - demontaż opraw żarowych, - rozebranie obudów grzejników, - demontaż
stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, -...
Termin składania ofert: 2010-06-24

Rybnik: Roboty remontowe w budynku położonym w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30
z podziałem na zadania: Zadanie 1 Przebudowa dwóch toalet (damskiej i męskiej) na
parterze w segmencie B, Zadanie 2 Przebudowa trzech toalet dla personelu
w segmencie B, Zadanie 3 Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych w segmencie E
Numer ogłoszenia: 186736 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010
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: 160630 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia
Ustawicznego oraz Praktycznego, ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032
4222433, faks 032 4229178.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe w budynku
położonym w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30 z podziałem na zadania: Zadanie 1
Przebudowa dwóch toalet (damskiej i męskiej) na parterze w segmencie B, Zadanie 2
Przebudowa trzech toalet dla personelu w segmencie B, Zadanie 3 Wymiana drzwi
wejściowych wewnętrznych w segmencie E.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót dla Zadania 1 obejmuje: - demontaż
istniejącej armatury sanitarnej i podejść odpływowych, - demontaż opraw żarowych, rozebranie obudów grzejników, - demontaż stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, wyburzenie ścianek kabin ustępowych, - rozebranie okładziny ściennej z płytek
ceramicznych, - skucie tynków ściennych wewnętrznych, - rozebranie posadzek z płytek, zerwanie posadzki cementowej, - poszerzenie otworów drzwiowych wejść z korytarzy oraz
wykonanie wsporników stalowych z kątowników do podparcia nadproży, - murowanie
nowych ścianek działowych kabin z bloczków betonu komórkowego grubości 5,0cm do
wysokości 2,05m, - montaż okien, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, - obłożenie
ścian płytami gipsowo-kartonowymi GKBI i wykonanie gładzi sufitowych, - montaż ościeżnic

drzwiowych, - montaż skrzydeł drzwiowych, - rozbudowa istniejącej sieci wod.-kan.
i wykonanie nowych podejść instalacji, - adaptacja sieci elektrycznej - instalacja oświetlenia
ogólnego i gniazd wtyczkowych, - wykonanie ścianek instalacyjnych z płyt GKBI, - wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych wysokoelastyczną izolacją powierzchni poziomych uszczelnienie masą SUPERFLEX - 10, - wykonanie samopoziomującego podkładu
podłogowego ATLAS SAM 200 na warstwie oddzielającej gr. 30mm, - przyklejenie płytek
gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej i wykonanie fug, - gruntowanie podłoży
preparatami CERESIT CT17 lub ATLAS UNIGRUNT, - wykończenie ścian płytkami
ceramicznymi do wysokości 2,05m, - montaż osłon grzejnikowych, - malowanie ścian farbą
akrylową powyżej granicy płytkowania, - montaż armatury sanitarnej (podwieszanej)
i wklejenie luster. Zakres robót dla Zadania 2 obejmuje: - demontaż istniejącej armatury
sanitarnej i podejść odpływowych, - demontaż opraw żarowych, - demontaż stolarki
drzwiowej, - wyburzenie ścianek kabin ustępowych i umywalkowych, - rozebranie okładziny
ściennej z płytek ceramicznych, - skucie tynków ściennych, - rozebranie posadzek z płytek, zerwanie posadzki cementowej, - poszerzenie otworów drzwiowych wejść z korytarzy oraz
wykonanie wsporników stalowych z kątowników do podparcia nadproży, - murowanie
nowych ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego grubości 11,5cm na pełną
wysokość pomieszczenia i wykonanie nadproży, - obłożenie ścian płytami gipsowokartonowymi GKBI i wykonanie gładzi sufitowych, - montaż ościeżnic drzwiowych, - montaż
skrzydeł drzwiowych, - rozbudowa istniejącej sieci wod.-kan. i wykonanie nowych podejść
instalacji, - adaptacja sieci elektrycznej - instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd
wtyczkowych, - wykonanie ścianek instalacyjnych z płyt GKBI, - wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych wysokoelastyczną izolacją powierzchni poziomych - uszczelnienie
masą SUPERFLEX - 10, - wykonanie samopoziomującego podkładu podłogowego ATLAS
SAM 200 na warstwie oddzielającej gr. 30mm, - przyklejenie płytek gresowych
antypoślizgowych na zaprawie klejowej i wykonanie fug, - gruntowanie podłoży preparatami
CERESIT CT17 lub ATLAS UNIGRUNT, - wykończenie ścian płytkami ceramicznymi do
wysokości 2,05m, - malowanie ścian farbą akrylową powyżej granicy płytkowania, - montaż
armatury sanitarnej (podwieszanej) i wklejenie luster. Zakres robót dla Zadania 3 obejmuje: demontaż ślusarki drzwiowej, - dostawa i montaż ślusarki aluminiowej drzwiowej, - reperacja
i uzupełnienie tynków wokół drzwi, - uzupełnienie posadzki lastryko, - malowanie ścian farbą
akrylową.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.25.22-6, 45.31.00.00-3,
45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.11.31-1, 45.42.11.32-8, 45.43.00.00-0,
45.44.21.00-8.
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
Część NR: 1
Nazwa: Przebudowa dwóch toalet (damskiej i męskiej) na parterze w segmencie B
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Energocomplex Sp. z o.o., ul. Żeleńskiego Boya 12, 44-113 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90769,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•

Cena wybranej oferty: 73701,49
Oferta z najniższą ceną: 73701,49 / Oferta z najwyższą ceną: 73701,49
Waluta: PLN.

Część NR: 2
Nazwa: Przebudowa trzech toalet dla personelu w segmencie B
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Energocomplex Sp. z o.o., ul. Żeleńskiego Boya 12, 44-113 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64578,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•

Cena wybranej oferty: 53994,47
Oferta z najniższą ceną: 53994,47 / Oferta z najwyższą ceną: 53994,47
Waluta: PLN.

Część NR: 3
Nazwa: Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych w segmencie E
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

•

Energocomplex Sp. z o.o., ul. Żeleńskiego Boya 12, 44-113 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5226,99 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•

Cena wybranej oferty: 4896,61
Oferta z najniższą ceną: 4896,61 / Oferta z najwyższą ceną: 4896,61
Waluta: PLN.

