Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 114867-2016 z dnia 2016-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gołdap

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie z uruchomieniem systemu sterowania oddymianiem klatek
schodowych w budynkach szpitalnych w Gołdapi, w ramach zadania Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach
szpitala, stanowiących...

Termin składania ofert: 2016-07-18

Gołdap: Zaprojektowanie i wykonanie z uruchomieniem systemu

sterowania oddymianiem klatek schodowych w budynkach szpitalnych w
Gołdapi, w ramach zadania 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, część II

Numer ogłoszenia: 157979 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
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: 114867 - 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: Zaprojektowanie i wykonanie z uruchomieniem

systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych w budynkach szpitalnych w Gołdapi, w ramach zadania
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,
część II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie z

uruchomieniem systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych w budynkach szpitalnych w Gołdapi, w
ramach zadania 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, część II. Należy wziąć pod uwagę, że prace budowlane będą odbywać się w czynnych obiektach
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bez możliwości całkowitego opuszczenia wszystkich pomieszczeń jednocześnie użytkowanych przez

użytkownika na terenie kompleksu szpitalnego. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Zaprojektowanie i wykonanie z

uruchomieniem systemu sterowania oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej obiektu: Oddziału dziecięcego,
zlokalizowanego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul.

Słonecznej 7b w Gołdapi, na dz. nr geod. 671/6 W ramach powyższego zadania należy zaprojektować i wykonać
elektroniczny system sterowania oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej składający się z centralki

oddymiania, napędów-siłowników służących do otwierania okna oddymiania, czujników dymu oraz przycisków

oddymiania/przewietrzania. W zakresie prac należy ująć również wymianę okna fasadowego znajdującego się w
górnej części klatki schodowej na certyfikowane okno oddymiania. 2) Zaprojektowanie i wykonanie z

uruchomieniem systemu sterowania oddymianiem mechanicznym klatki schodowej obiektu: Budynku Głównego
Szpitala, zlokalizowanego przy ul. Słonecznej 7 w Gołdapi, na dz. nr geod. 671/11 W ramach powyższego

zadania należy zaprojektować i wykonać elektroniczny system sterowania oddymianiem mechanicznym klatki
schodowej składający się z centralki oddymiania, wentylatorów (napowietrzającego oraz oddymiającego),

czujników dymu oraz przycisków oddymiania/przewietrzania. W zakresie prac należy ująć również wykonanie
kanałów dolotowych napowietrzania i oddymiania w obudowie ognioodpornej klasy EI60 łączących kubaturę
klatki schodowej z poszczególnymi wentylatorami. Realizacja zmówienia: ETAP I. Opracowanie kompletnej

dokumentacji projektowej w ciągu 20 dni lub w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy (bieg terminu rozpoczyna
się w dniu następnym po dniu podpisania umowy). Uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę - w terminie max. do 45 dni od dnia podpisania umowy. ETAP II.

Wykonanie robót budowlano- montażowych w ciągu 15 dni lub w ciągu 20 dni od dnia uzyskania ostatecznej
decyzji pozwolenie na budowę (odpowiednio 15 lub 20 dni liczonych od dnia następnego po dniu uzyskania

ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę). Szczegółowy opis wymaganej dokumentacji projektowej oraz zakres
robót budowlanych określono w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej
specyfikacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.45.30.00-7, 35.31.60.00-5,
45.31.10.00-0, 45.31.10.00-8, 45.33.10.00-6, 74.23.15.40-4.

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: 25.07.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
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Zakład Elektroniki SUWAR Sadowska Spółka Jawna, ul. 1 Maja 24, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48736,38 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 58363,50

Oferta z najniższą ceną: 58363,50 / Oferta z najwyższą ceną: 58363,50
Waluta: PLN .
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