Mikołów: Remont dachu oraz elewacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 13 w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 98693 - 2012; data zamieszczenia: 02.05.2012
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: 68851 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, woj.
śląskie, tel. 032 3242600, faks 032 3242612.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu oraz elewacji budynku
użyteczności publicznej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 w Mikołowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia - CPV 45.00.00.00-7
45.26.11.00-5 Roboty ciesielskie-remont więźby dachowej
45.26.19.10-6 Roboty pokrywcze
45.26.25.00-6 Roboty murowe
45.42.11.35-9 Montaż okien dachowych
45.41.00.00-4 Tynki i okładziny
45.26.21.00-2 Rusztowania
45.11.12.20-6 Usuwanie gruzu
45.45.30.00-3 Renowacja elewacji
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Wymiana pokrycia połaci dachowej
b) Częściowa wymiana elementów więźby dachowej
c) Zabezpieczenie drewnianej więźby p-poż
d) Renowacja i zabezpieczenie lukarnów
e) Renowacja stalowych elementów kotwienia budynku renowacja krat okiennych
f) Przemurowanie kominów i uzupełnienie tynków na poddaszu
g) Usunięcie polepy i docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
h) Renowacja elewacji
i) Oddymianie klatki schodowej
j) Wymiana instalacji odgromowej
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w projekcie, przedmiarach robót
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią dodatek nr 7 do siwz.
4. Miejsce wykonywania robót budowlanych: Mikołów, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 budynek użyteczności publicznej. Obiekt w trakcie realizacji robót będzie czynny, dotyczy to

funkcjonowania następujących instytucji: Prokuratory Rejonowej, Agencji Modernizacji
i Restrukturyzacji Rolnictwa, administracji terenowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w
Mikołowie.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć we wskazane miejsce odzyskane dachówki z rozbiórki
w ilości nie mniejszej niż 50%.
6. Wszelkie roboty dachowe prowadzone bedą od zewnątrz, dotyczy to m.in. dostarczania
materiałów oraz rozbiórki polepy. Na klatce schodowej należy zamontować ekrany
zabezpieczające.
7. Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac
budowy przed dostępem osób trzecich oraz uporządkować po ukończeniu robót.
8. Wszędzie, gdzie w STWiORB i Dokumentacji Projektowej wskazano materiały i urządzenia, z
podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia , norm
lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, tj. użycie materiałów
równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art.30 ust.4 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie lub
materiał o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny
towarzyszyć wszystkie niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z
obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen, aprobatami technicznymi
oraz innymi odpowiednimi szczegółami).
W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji Dokumentacji Projektowej i
STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jej na własny koszt, przedstawienia do
akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian
decyzji, uzgodnień i pozwoleń..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.11.00-5, 45.26.19.10-6,
45.26.25.00-6, 45.42.11.35-9, 45.41.00.00-4, 45.26.21.00-2, 45.11.12.20-6, 45.45.30.00-3.
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: 02.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Remontów Budowlanych-Dekarskich Andrzej Hajok, ul. Bielszowicka 25, 41-710
Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 385495,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 406248,69
• Oferta z najniższą ceną: 406248,69 / Oferta z najwyższą ceną: 472466,01
• Waluta: PLN.

