Wejherowo: Remont izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku
Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22
Numer ogłoszenia: 194308 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015
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: 164530 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie,
ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 672 10 08, faks 58 672 39 66.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja oświatowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont izolacji cieplnej piwnic wraz z
wymianą stolarki okiennej w budynku Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Wejherowie przy ul.
Ofiar Piaśnicy 22.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne: - wykucie z muru
ościeżnic okiennych - 14 szt - wykucie z muru parapetów zewnętrznych stalowych - 14 szt - wykucie z
muru parapetów wewnętrznych betonowych - 14 szt - rozebranie opierzenia cokołu z płytek - 6 m2 rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 3,35 m2 - rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych 24,8 m2 - rozebranie nawierzchni betonowej - 24,1 m2 - rozebranie obmurówki cokołu z cegieł gr. 1/4
c. - 117 m2 - rozebranie izolacji cokołu z płyt styropianowych gr. 10 cm - 11,7 m3 - rozebranie muru
oporowego - 3,428 m3 - usunięcie humusu z darnią - 54 m2 - ręczne odkopanie ścian piwnic - 73,6 m3 zasypanie wykopów warstwami 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym - 73,6 m3 - mechaniczne
plantowanie terenu - 72 m2 - wykonanie trawników z dowozem humusu - 25,9 m2 - wywiezienie i
utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 1.2 Roboty tynkarskie - uzupełnienie tynków
zewnętrznych kat. II - 59 m2 1.3 Roboty w zakresie stolarki okiennej - dostawa i osadzenie okien PCV 14,40 m2 (14 szt) - dostawa i osadzenie parapetów wewnętrznych 125x30 cm z płyt MDF
lakierowanych z wykończeniem krawędzi czołowej i bocznych typu ćwierćwałek - 14 szt - dostawa i
osadzenie doświetlaczy piwnicznych z tworzyw sztucznych o wym. 150/60/60 z kratką stalową
ocynkowaną - 4 szt 1.4 Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja na ścianach piwnic z emulsji asfaltowej 3
warstwy - 55 m2 - izolacja na warstwie klejowej ścian piwnic z emulsji asfaltowej 2 warstwy - 55 m2
1.5 Izolacja cieplna - ocieplenie ścian piwnic poniżej poziomu terenu płytami styropianowymi EPS 70040 gr. 10 cm z warstwą kleju na siatce - 48,49 m2 - ocieplenie ścian piwnic powyżej poziomu terenu
płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 10 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
- tynk silikonowy barwiony w masie typu baranek o uziarnieniu 2,0 mm - 56,3 m2 - ocieplenie ościeży
okiennych płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 2 cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu baranek o uziarnieniu 2,0 mm - 13,7 m2
1.6 Roboty dekarskie - opierzenie cokołu z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm - 9,1 m2 - parapety

okienne zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm - 7 m2 1.7 Roboty malarskie dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - 79,8 m2 1.8 Kanalizacja deszczowa wymiana kanalizacji deszczowej na nowe z rur PCV o śr. 160 mm - 60 mb - studzienki deszczowe z
wpustem żeliwnym - 2 szt - wymiana pionowych wpustów kanalizacji deszczowej na nowe z rur PCV o
śr. 160 mm z rewizją - 3 szt 1.9 Roboty w zakresie różnych nawierzchni - nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 26,7 m2 - obrzeża betonowe o
wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 48 mb.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.10.004, 45.32.00.00-6, 45.42.11.60-3, 45.44.21.00-8, 45.33.23.00-6, 45.23.32.00-1.
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: 30.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego ROM-BUD Roman Pieper, ul. Kukuczki 3, 84-300
Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75245,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•

Cena wybranej oferty: 50014,87
Oferta z najniższą ceną: 50014,87 / Oferta z najwyższą ceną: 59135,52
Waluta: PLN.

