Złotów: Rozbudowa i przebudowa hali sportowej w Złotowie
Numer ogłoszenia: 460504 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
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: 394092 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Złotów, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,
tel. 67 263 21 49 wew. 31, faks 67 265 00 25.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa hali sportowej
w Złotowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont
istniejącej hali sportowej w Złotowie, ul. Mickiewicza 18, 77-400 Złotów. Działka nr: 210/2 i
211/17 w obrębie 88 Złotów Ogólny zakres robót : - rozbudowa klatki schodowej - wykonanie
nowych otworów okiennych i zamurowanie zbędnych ścianek działowych - wyburzenie
istniejącego komina - wykonanie prac termomodernizacyjnych i wykonanie nowej elewacji Prace
budowlane wewnątrz budynku: - wymiana okien w dużej Sali - adaptacja pomieszczenia nad
szatniami na salkę do ćwiczeń - przebudowa i remont sanitariatów - pomieszczenia od 19 do 25 wymiana barierek na antresoli i klatkach schodowych - wyrównanie poziomów posadzek korytarza
na piętrze - wymiana okien z przemurowaniem otworów w sanitariatach i salce do ćwiczeń na
piętrze - przebudowa sanitariatów - pomieszczenia nr 13,15,16 - zamiana jednych drzwi na okno w
korytarzu - pomieszczenie nr 14 - okładziny i malowanie ścian - remont i wykonanie nowych
posadzek Przebudowa wewnętrznych instalacji: a) elektrycznej: - przebudować instalację w
sanitariatach - dołożyć oprawy oświetleniowe na antresoli - zmienić przyłącze z napowietrznego na
kablowe - wymiana lamp w małej Sali - wymiana tablicy świetlnej. b) sanitarnej: - wymiana
instalacji wod-kan - wymienić nawiewy w sanitariatach i szatniach na parterze - wymienić
wentylatory mechaniczne w dużej i małej Sali - przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i
c.w.u.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.
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: 20.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka Sp j., ul. Leśna 4, 77-424 Zakrzewo,
kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 601259,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 481206,54
• Oferta z najniższą ceną: 481206,54 / Oferta z najwyższą ceną: 660415,84
• Waluta: PLN.

