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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 247733- 2014 z dnia 2014- 11-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grudziądz 

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa budynku przeznaczonego na Centrum Edukacji 

Ekologicznej i cele administracyjne Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza, na działce 

oznaczonej numerem 422/3 , obręb Zakurzewo, ... 

Termin składania ofert: 2014-12-15 

Grudziądz: Budowa budynku przeznaczonego na Centrum Edukacji 

Ekologicznej i cele administracyjne Zakładu Gospodarki Odpadami w 

Zakurzewie koło Grudziądza. 

Numer ogłoszenia: 15808 - 2015; data zamieszczenia: 22.01.2015 

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: 247733 - 2014r. 

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

tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 

Grudziądz , woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4504901 , faks (056) 4504934. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku przeznaczonego na 

Centrum Edukacji Ekologicznej i cele administracyjne Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło 

Grudziądza .. 

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

11.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa 

budynku przeznaczonego na Centrum Edukacji Ekologicznej i cele administracyjne Zakładu Gospodarki 

Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza, na działce oznaczonej numerem 422/3, obręb Zakurzewo, 

będącej własnością Zamawiającego, o powierzchni użytkowej 329,3 m2 i powierzchni zabudowy 384 m2, 

wraz z wykonaniem robót wykończeniowych oraz następujących instalacji : a) elektryczna gniazd 

wtyczkowych (zasilanie podstawowe i komputerów), b) elektryczna oświetleniowa (oświetlenie 

podstawowe i ewakuacji) , c) elektryczna zasilania urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, cieplnych, 

rolet itp., d) odgromowa, e) komputerowa I teleinformatyczna, f) wentylacji mechanicznej wraz z 
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automatyką, g) wody ciepłej , h) wody zimnej wraz z przyłączem do istniejącej gminnej sieci 

wodociągowej , i) kanalizacji sanitarnej wraz przepompownią ścieków Pś1 i przyłączem do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej , j) ogrzewczej, k) ciepła technologicznego, I) chłodu technologicznego, 

m) pompy ciepła wraz z automatyką i kompletnym wyposażeniem pomieszczenia stanowiącego źródło 

ciepła i chłodu, n) nawilżania parowego, o) klimatyzacji , p) solarnej wraz z kolektorami słonecznymi , q) 

odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe) wraz z montażem czyszczaków i wpięciem w zewnętrzną 

instalację kanalizacji deszczowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Dokumentacja 

projektowa (załącznik nr 1 O do SIWZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ). 2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje: a) wykonan ia przyłącza 

energetycznego do budynku, b) wykonania projektowanych nawierzchni utwardzonych (drogi, chodniki) 

w obrębie budynku, c) zagospodarowania terenów zielonych w obrębie budynku, d) wykonania 

zewnętrznej instalacji wód deszczowych i zbiornika na deszczówkę, e) wykonania poziomego 

gruntowego wymiennika ciepła (dolne źródło ciepła i chłodu) wraz ze studzienką rozdzielacza i 

rurociągiem preizolowanym od studzienki rozdzielacza do pomieszczenia źródła ciepła i chłodu . 3) Wizja 

lokalna w terenie: Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną terenu 

budowy, układu komunikacyjnego oraz otoczenia budowy w celu oszacowania kosztów i ryzyka oraz 

wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na 

wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Termin wizji lokalnej wymaga uzgodnienia z 

Zamawiającym . Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w nin iejszym 

postępowaniu . 4) Wykonanie robót budowlanych a) Całość robót musi zostać wykonana zgodnie z: -

Dokumentacją projektową , - Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. -

Uwaga: Użycie w którymkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej nazw rodzajowych ma wyłącznie 

charakter informacyjny. W przypadku występowania w dokumentacji przetargowej opisu, któremu 

towarzyszy wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia , należy rozumieć wskazany lub 

równoważny, tzn. o co najmniej takich samych parametrach technicznych, użytkowych i estetycznych jak 

wskazany. b) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był: - zgodnie z prawem 

polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane; - zgodn ie z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, w tym normami polskimi i normami wspólnymi Unii Europejskiej; - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji w budownictwie; - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie; - z 

należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzą techniczną; - zgodnie ze złożoną ofertą, 

warunkami przetargu oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym z zastrzeżeniem , iż ustalenia te 

nie mogą być sprzeczne z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuką 

budowlaną. c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówien ia, 

dokonał wygrodzenia terenu budowy, na którym prowadzone będą prace oraz zabezpieczył teren przed 

wejściem przez osoby postronne. Do wstępu na teren budowy uprawnione będą osoby z ramienia 

Wykonawcy, ewentualni podwykonawcy zgłoszeni przez Wykonawcę , na zasadach określonych we 
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wzorze umowy1 umocowani przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele organów nadzoru 

budowlanego 1 Państwowej Inspekcji Pracy i innych instytucji 1 o ile przepisy prawa przewidują takie 

upoważnienie . d) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji 

wykonywania prac na terenie MWiO sp. z o. o. przez wykonawców zewnętrznych 1 opublikowanej na 

stronie internetowej www.bip.wodociagi 1grudziadz.pl 1 menu: Przetargi. e) W trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także : - zabezpieczyć i oznakować teren budowy we 

własnym zakresie przez cały czas trwania realizacji zadania, - ponosić pełną odpowiedzialność za teren 

budowy od chwili jego przejęcia 1 a po zakończeniu robót zewnętrznych , uporządkować teren , na którym 

prowadził roboty, - zabezpieczyć pomieszczenia socjalne dla swojego personelu i personelu 

ewentualnych podwykonawców, - zorganizować media niezbędne do realizacji zadania oraz pokrywać 

koszty ich pobierania (woda, energia elektryczna1 ogrzewanie itp.)1 - zapewnić na własny koszt i we 

własnym zakresie kontenery przeznaczone do zbierania odpadów (gruzu i śmieci z placu budowy) i na 

własny koszt zapewnić ich wywóz, - prowadzić roboty w taki sposób aby nie blokować pracy Zakładu 

Gospodarki Odpadami w Zakurzewie oraz prowadzącej do niego drogi dojazdowej, - odtworzyć tereny 

naruszone lub zniszczone w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w tym tereny zielone. 5) Gwarancja 

jakości oraz rękojmia za wady fizyczne: a) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane rękojmi za wady fizyczne na okres 60 miesięcy, 

liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego , na warunkach określonych we wzorze Umowy 

(Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz we wzorze Karty gwarancyjnej (załącznik nr 9 do SIWZ). b) Wykonawca 

udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości na okres wskazany w ofercie , 

przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące , maksymalny okres gwarancji wynosi 60 

miesięcy1 liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, na warunkach okreś lonych we 

wzorze Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz we wzorze Karty gwarancyjnej (załącznik nr 9 do SIWZ) ... 

11.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1 . 

SEKCJA Ili: PROCEDURA 

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

r 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21 .01 .2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. 

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

Zakład Ogólnobudowlany RECO Rafał Łysakowski , ul. Wyspiańskiego 28, 86-300 Grudziądz , kraj/woj . 
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kujawsko-pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) : 1000000,00 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty: 1364070,00 

Oferta z najniższą ceną : 1248999,99 / Oferta z najwyższą ceną : 1475998,77 

Waluta: PLN. 
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