Puck: Rozbudowa z nadbudową części budynku biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku
przy ul. E. Orzeszkowej 7
Numer ogłoszenia: 47390 - 2012; data zamieszczenia: 16.02.2012
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: 13359 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck, woj.
pomorskie, tel. 0 58 673 24 73, faks 0 58 673 24 73.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa z nadbudową części budynku
biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 7.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa z nadbudową części budynku biurowego
Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkowej 7 - obejmuje ona rozbudowę istniejącego
budynku biurowego o nadbudowę piętra nad częścią parterową oraz dobudowę klatki schodowej od
podwórza (w sposób tworzący spójną całość); łącznik oraz sąsiedni budynek pozostaje bez zmian. 1.
Zakres robót realizować należy zgodnie ze SIWZ, Projektami budowlanymi oraz Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. W skład dokumentacji przetargowej wchodzą
również Przedmiary robót (określające podstawowy zakres robót, który należy realizować w oparciu o
w/w dokumenty), które mają jedynie charakter pomocniczy, załączenie ich do SIWZ ma na celu
ułatwienie sporządzenia oferty przez Wykonawcę. (Wynagrodzenie Wykonawcy posiada charakter
ryczałtowy). Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i
pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarom robót należy
przypisać charakter dokumentów pomocniczych (szczegółowy, ostateczny zakres robót niezbędny do
realizacji przedmiotu zamówienia, należy ustalić w oparciu o dokumentację projektową, posiłkując się
w/w przedmiarami) Prace powinny być zrealizowane przy użyciu materiałów i wyrobów budowlanych
odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej,
posiadających odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty. Wykonawca zobowiązany jest do
poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania, wynikających wprost z dokumentacji
projektowych, jak również koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu
organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy,
obsługi geodezyjnej, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z
umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej
60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. Uwaga ! Od wykonawców oczekuje się
dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty. 3. Z realizacji wyłączone zostają do wykonania w terminie
późniejszym następujące części zamówienia: a) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ( zawarte i
zobrazowane w dokumentacji projektowej i przedmiarach ) - stanowiące część załącznika nr 8 do SIWZ _
Roboty budowlane, b) INSTALACJA TELETECHNICZNA_SAWiN ( zawarta i zobrazowana w
dokumentacji projektowej i przedmiarach ) - stanowiąca część załącznika nr 9 do SIWZ _ Roboty

elektryczne, c) OKABLOWANIE KOMPUTEROWE ( zawarte i zobrazowane w dokumentacji
projektowej i przedmiarach ) - stanowiąca część załącznika nr 9 do SIWZ _ Roboty elektryczne, d)
POZYCJA NR 57 ( dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą, 17 szt.) - stanowiąca część
załącznika nr 8 do SIWZ _ Roboty budowlane_Stany surowe_Przedmiar e) W związku z wyłączeniem do
późniejszej realizacji robót wykończeniowych (stanowiących część załącznika nr 8 do SIWZ _ Roboty
budowlane), wyłączeniu podlegają równocześnie następujące pozycje zawarte w przedmiarach robót
branżowych: - POZYCJE NR 17 - 53 stanowiące część załącznika nr 9 do SIWZ_ Roboty
elektryczne_przedmiary_Instalacje elektryczne (W miejscach, gdzie nie ma ścianek działowych lekkich
okablowanie należy ułożyć prowizorycznie), - POZYCJE NR 9 - 11, stanowiące część załącznika nr
10_Roboty sanitarne_przedmiary_Kanalizacja, - POZYCJE NR 9 - 12, stanowiące część załącznika nr
10_Roboty sanitarne_przedmiary_Woda.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.50.00-9, 45.45.30.00-7, 45.31.53.00-1, 45.31.11.00-1,
45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.23.24.60-4.
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: 16.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Przedsiębiorstwo Budowlane PROMOT Sp. z o.o., ul. Gdańska 32, 83-300 Kartuzy, kraj/woj.
pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 323619,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
•

Cena wybranej oferty: 270885,84

•

Oferta z najniższą ceną: 270885,84 / Oferta z najwyższą ceną: 366237,33

•

Waluta: PLN.

