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ogłoszenie powiązane:

ogłoszenie nł 274393-20''? z dnia 2o12-12-31 r. ogłoszenie o zamówieniu - Bartniczka

1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) przebudowa hali technologicznej stacji ibudynku pomocniczego - branża

budowlana, 2) pogłębienie istniejącej studni głębinowej nr 1A, 3) wykonanie obudowy studni nr 14,

przebudowa obudów...
Termin składania ofert: 2013-01-16

Bańniczka: Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji Wodociągowej
Grążawy

Numer ogłoszenia: 32193 - 20{3; data zamieszczenia: 0,l.03.20{3

oGŁosZENlE o UDZ|ELENIU ZAMoWlENlA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zarrńwienia publicmego.

Czy zamówienb było przedmiotem ogłoszenia w Biubtynie Zamówbń Publicznych: tak, nufiEr

ogłoszenia w BZP: 27 4395 - 2a12r.

Czy w Biuletynie Zamówhń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak'

sEKcJA l: ZAMAW|AJĄCY

L 1} NAa,vA l ADRES: Gmina Bańniczka, ul' Brodnicka 8, 87-321 Bańniczka, woj. kujawsko-pomorskie, tel.

56 4936810, faks 56 4936832.

l. 2} RoDzĄ, zAMAWArĄcEGo: Administracja sanrcządowa-

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

ll.{} Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebrrdowa i rozbudowa gminnej stacji

wodociągowej Grązawy.

Il.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

l!.3) okreśtenie przedmiotu zamówEnia: 1. Pzedmiotem zamÓwienia jest: 1) przebudowa hali

technologicznej stacji i budynku pomccniczego - branża budowlana, 2) pogĘbienie istniejącej studni głębinonlej

nr 1A, 3) wykonanie obrdorrvy str.dni nr 1 A, przebr"dorłła obrdÓw studni nr 2 i 3 oraz wykonanie instalacji

pompowej we wsrystkich 3 studniach, 4) budowa budynku agregatu prądotwórczego, 5) montaż i podĘczenie

agregatu prądotwórczego, 6) denprtaż istniejącej instalacjitechnologicmej i montaz nowej instalacjiĘcznie z

urządzeniami, 7) wykonanie nowych zewnętznych przewodów technologicznych wraz ze ńiomikiem

bezodpMrowym, 8) wykonanie instalacjielektrycmej isterowania wrazzwykonaniem kablizewnętraych, 9)

pzebudowa i rozbt^dowa drog, placów, chodników i opasek wokół budynków, ukształtowanie terenu i

pzebudowa ogrodzenia. 2' Szczegółowy zakres prac określają : 1) projekt budowlany wielobranżowy oraz

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt, stanowiące zaĘcmik nr 1 do slvtŻ, 2) pzedmiar robót -
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stanowiący załącznik nr 10 do sl\^u, ktÓry ma charakter wyĘcznie pomocniczy'..

ll.4} Wspólny Słownik Zamówień {GPY}: 45.25.21 .26-7 , 45.23'24'10-9,44'61 .15.00-1 .

SEKCJA lll: PROCEDURA

llt. 1 ) TRYB UDAELENIA ZAMOWIENIA: Pzetarg nieograniczony

ilt. 2) INFO RMACJE ADM INISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy proiektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,

projekUprogram: Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2oo7-2o13, oś 3, Jakość życia na obszarach

wiejskich i różnicowanie gospodarkiwiejskiej, dŻałanie 321 Podstawowe usfugidla gospodarki i ludności

wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZELENIE ZAMOWIENIA

rv.1 ) DATA UDZELENIA ZAMOWTENIĘ 28.A2.2013.

M.2) LTGZBA OTRtrMANYCH OFERT 7.

tv.3) LtczBA oDRzucoNYcH oFERT 0.

tv.4l NAzlfitA I ADRES VTTYKONAT\|CY KTOREMU UDZELONO ZAMOWTENIA:

P.P.H.U. HYDRO_SYSTEM Tomasz Paradowski, SzpetalGórny, osiedle Młodych 1A, 87_811 Fabianki,

kraj/woj. kujawsko- ponprskie.

M.5) Szacunkowa wartośó zamówienia (bez VAĘ: 1223800,00 PLN.

lv.6} lNFoRMAcJAo cENlE VIIYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTACH z NAJNlbzĄ !NAJWYżSą

cENĄ \.!
\

cena wybranej oferĘ: 1271257,57

ofeńa z najniższą ceną: 1271257,57 I ofeńa z najwyższą ceną: 1505388,92

Waluta: PLN.
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