Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 135326-2016 z dnia 2016-05-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gołdap

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu
Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/11 i
671/6....

Termin składania ofert: 2016-06-09

Gołdap: Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala,

stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy

Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/11
i 671/6

Numer ogłoszenia: 98569 - 2016; data zamieszczenia: 22.06.2016
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: 135326 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie,
tel. 087 6154444, faks 087 6154445.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach

szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi,
na działkach o numerach geodezyjnych 671/11 i 671/6.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac modernizacyjnych w

budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B
w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/11 i 671/6. W związku z tym, że prace budowlane będą
odbywać się w czynnych obiektach bez możliwości całkowitego opuszczenia wszystkich pomieszczeń

jednocześnie użytkowanych przez użytkownika na terenie kompleksu szpitalnego, a prace budowlane muszą być
przeprowadzane etapowo z uwzględnieniem możliwości minimalizowania wszelkich niedogodności Zamawiający

dla wyraźnego oddzielenia prac użył sformułowania Etap I i Etap II. W pierwszej kolejności należy wykonać prace
budowlane w Budynku Głównym (Etap I), a po ich zakończeniu rozpocząć prace na Oddziale Dziecięcym w

Budynku SPZP-O (Etap II). Każdy z Etapów ma trwać jak najkrócej, a tę okoliczność należy wziąć pod uwagę,
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gdyż nie będzie ona podstawą do przedłużenia terminu wykonania prac budowlanych. I Etap. Budynek Główny
Szpitala (A - na mapie lokalizacyjnej - zał. nr 1 do ST) 1. Klatka schodowa w poziomie piwnicy (19,71 m2) wykonanie oddzielenia pożarowego klatki schodowej od pomieszczeń technicznych i Izby Przyjęć poprzez

wykonanie przegrody o odporności ogniowej EI 60, wymianę drzwi 2- skrzydłowych drewnianych na aluminiowe
pożarowe EI 60. 2. Izolacja ognioochronna o odporności ogniowej EI 60 istniejącego przewodu wentylacyjnego
usytuowanego w klatce schodowej od poziomu parteru do stropodachu. 3. Parter - oddzielenie pożarowe klatki

schodowej (22,18 m2) od Oddziału Wewnętrznego z adaptacją pomieszczeń po byłej izbie przyjęć (44,01 m2), w
tym . - dostosowanie I pomieszczenia po byłej Izbie Przyjęć przy oddziale wewnętrznym na salę nadzoru

kardiologicznego; - dostosowanie II pomieszczenia po byłej Izbie Przyjęć przy oddziale wewnętrznym na izolatkę
z zapleczem sanitarnym. 4. Piętro - w istniejącej Poradni Kardiologicznej - likwidacja miejscowego zacieku na
części sufitu i ściany: zbicie uszkodzonych tynków , wykonanie nowego tynku, gładzie gipsowe i malowanie

pomieszczenia. 5. Poddasze - oddzielenie pożarowe klatki schodowej od nieużytkowanego poddasza przegrodą
ognioochronną REI 60 poprzez obudowę istniejącego stropu (sufitu) nad ostatnią kondygnacją od strony

przestrzeni użytkowanej klatki schodowej okładziną z płyt g-k. 6. Wyposażenie drzwi w samozamykacze. Dotyczy
to drzwi, które po całkowitym otwarciu zmniejszają szerokość drogi ewakuacyjnej poniżej szerokości wymaganej
przepisami p.poż.(do uzgodnienia z PPSP). II Etap. Oddział Dziecięcy zlokalizowany na I piętrze w Budynku
SPZP-O wraz z oddzielną klatką schodową od strony zachodniej i wspólną klatką z SPZP-O od strony

południowej (D - na mapie lokalizacyjnej - zał. nr 1 do ST) 1. Dostosowanie klatki schodowej od strony zachodniej
(w poziomie piwnicy) do odporności ogniowej EI-30 przez wymianę drzwi zwykłych o szer. 1,50m na aluminiowe

szer. 1,10m jednoskrzydłowe, z zamurowaniem części otworu. 2. Dostosowanie klatek schodowych (środkowej i
od strony zachodniej) na I piętrze poprzez wymianę drzwi drewnianych na aluminiowe EI-30 2-skrzydłowych

oszklonych oraz drzwi drewnianych na aluminiowe EI-30 1-skrzydłowe pełne. 3. Roboty adaptacyjne - Pokój
Oddziałowej. 4. Roboty adaptacyjne - Pokój Zabiegowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.40.00.00-1, 45.26.25.00-6, 45.32.40.00-4,
45.42.11.10-8, 45.44.21.00-8, 45.33.24.00-7.

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: 17.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZUB Zakład Usług Budowlanych, ul. Paderewskiego 13/9, 19-500 Gołdap, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
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IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ

Cena wybranej oferty: 85376,96

Oferta z najniższą ceną: 85376,96 / Oferta z najwyższą ceną: 129537,35
Waluta: PLN .
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