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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 246147-2009 z dnia 2009-12-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świebodzin
Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu 3 budynków gospodarczych z płyt azbestowocementowych na pokrycie z blachy trapezowej. W zakres prac wchodzi: 1. demontaż i utylizacja 1460 m2
płyt azbestowo-cementowych pokrywających 3...
Termin składania ofert: 2010-01-07

Świebodzin: Wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowocementowych na blachę trapezową na budynkach gospodarczych w
miejscowości Owczary nr 17 - Stacja Terenowa Klubu Przyrodników
Numer ogłoszenia: 11777 - 2010; data zamieszczenia: 18.01.2010
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: 246147 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068
3828236, faks 068 3828236.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego z płyt
azbestowo-cementowych na blachę trapezową na budynkach gospodarczych w miejscowości Owczary nr
17 - Stacja Terenowa Klubu Przyrodników.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu 3
budynków gospodarczych z płyt azbestowo-cementowych na pokrycie z blachy trapezowej. W zakres
prac wchodzi: 1. demontaż i utylizacja 1460 m2 płyt azbestowo-cementowych pokrywających 3 budynki
gospodarcze obejmujące: - rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych, o łącznej powierzchnia
dachów 1460 m2 - złożenie płyt na paletach i hermetyzacja ich folią zgodnie z obowiązującymi przepisami
- odbiór i utylizacja płyt azbestowo-cementowych, 2. Pokrycie dachów 3 budynków gospodarczych wraz z
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instalacją rynien obejmujące: - instalacja łacenia połaci jednego dachu na konstrukcję metalową o łącznej
długości łat 600 m, - naprawa konstrukcji dachu (uzupełnienie brakujących wyciętych elementów
drewnianych - łat o łącznej długości ok. 400 m), - pokrycie połaci dachu blachą trapezową T-18 (blacha
stalowa ocynkowana powlekana, powłoka poliester, gr. co najmniej 0,5mm, kolor dachówkowy naturalny:
ceglasty lub odcienie czerwieni), Roboty w zakresie rozbiórki, transportu do utylizacji i utylizacji powinna
wykonać firma posiadająca certyfikat potwierdzający, iż może wykonywać prace przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-7, 90.65.00.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i
części: 72948.13 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.01.2010.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budowlane WACHLA, Kaniów, ul.Klonowa 6, 26-050 Zagnańsk, kraj/woj.
świętokrzyskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 72948.13
Oferta z najniższą ceną: 72948.13 oferta z najwyższą ceną: 156140.02
Waluta: PLN.
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