
Sokolniki: Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - 
roboty wykończeniowe na poddaszu

Numer ogłoszenia: 184121 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012
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: 161131 - 2012r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Sokolnikach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 
Sokolniki, woj. łódzkie, tel. 062 7845176, faks 062 7845194.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa z nadbudową budynku 
mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek - roboty wykończeniowe na poddaszu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje : 1) wykonanie stropów 
podwieszanych, 2) ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych, 3) montaż ościeżnic 
stalowych z osadzeniem drzwi wewnętrznych, 4) osadzenie parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych, 5) wewnętrzne gładzie gipsowe z malowaniem pomieszczeń, 6) wykończenie klatki 
schodowej, 7) ułożenie paneli podłogowych, 8) ułożenie płytek podłogowych, 9) wykonanie 
wewnętrznej instalacji elektrycznej, odgromowej, wodno - kanalizacyjnych i centralnego 
ogrzewania. 2.1.Zakres zamówienia publicznego obejmuje : a) organizację terenu budowy, - 
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca, który będzie wykonywał przedmiot zamówienia dokonał 
ogrodzenia placu budowy, w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim, podyktowane jest to 
względami bezpieczeństwa, b) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania 
robót budowlanych, c) wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ, d) opracowanie dwóch 
egzemplarzy pełnej, kompletnej dokumentacji odbioru końcowego robót oraz zapewnienie 
wszelkich czynności prowadzących do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie obiektu w sposób wymagany przepisami prawa budowlanego (w przypadku odstępstw 
od zatwierdzonych projektów przeprowadzone stosownej procedury określonej polskim prawem). 
2.2. Zamawiający informuje, że wszelkie wymienionym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniom firm, urządzeń, 
systemów i innych znaków towarowych towarzysza wyrazy (lub równoważne) Wykonawca 
powinien zastosować materiały równorzędne, o parametrach nie gorszych niż wymienione. 2.3. 
Przed przystąpienie do sporządzenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji 
lokalnej w terenie, podczas której zbierze informacje o nieruchomości niezbędne do właściwej 
kalkulacji wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz właściwego zaplanowania i 
organizacji wykonania przedmiotu zamówienia. 2.4. Miejsce realizacji zamówienia - nieruchomość 
położona jest w Wiktorówku 2.5. Użytkowaniem obiektu jest : Gmina Sokolniki, ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 1, 98 - 420 Sokolniki..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 
45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7.



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: 24.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

• Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe, Tadeusz Pędziwiatr, Przedłęcze 52, 
98-277 Brąszewice, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.

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

• Cena wybranej oferty: 88437,18

• Oferta z najniższą ceną: 88437,18 / Oferta z najwyższą ceną: 97363,79

• Waluta: PLN.


