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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 149391-2012 z dnia 2012-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2a - drugi etap. 2. 
Zakres robót budowlanych określony jest w: a) Projekcie budowlanym... 
Termin składania ofert: 2012-08-02  

 

Gdańsk: Wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2a - drugi etap. 
Numer ogłoszenia: 181483 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012 
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: 149391 - 2012r. 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada 
Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3423150, faks 58 3423151. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowo - 
budowlanych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy                                
ul. Modrzewskiego 2a - drugi etap. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
robót remontowo - budowlanych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                               
w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2a - drugi etap. 2. Zakres robót budowlanych określony 
jest w: a) Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 8a do SIWZ; b) Przedmiarze 
robót stanowiącym załącznik nr 8b do SIWZ.; c) Specyfikacji technicznej wykonania                             
i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 8c do SIWZ; 3. Zamówienie obejmuje 
drugi etap prac, w którego zakres wchodzą roboty: Opis robót budowlanych wraz z kodami 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): W budynku przeprowadzone będą roboty budowlane 
i instalacyjne: Roboty budowlane: 45111300-1 - roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek, 
ścianek działowych, wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych, poszerzenie 
otworów okiennych i drzwiowych; 45432100-5 - kładzenie i wykładanie podłóg Wykonanie 
nowych posadzek z izolacją przeciwwilgociową i termiczną, ułożenie wierzchniej warstwy                        
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z tworzyw sztucznych i gresu; 45440000-3 - roboty malarskie i szklarskie Tynkowanie                           
i gruntowanie ścian, malowanie, ułożenie glazury, ścianki z płyt gipsowo kartonowych, 
okładziny gipsowo - kartonowe na ruszcie z płyt gr. 12,5 mm; 45421100-5 - instalowanie 
drzwi i okien i podobnych elementów Instalowanie drzwi aluminiowych, okien PCV 
antywyważeniowych, podokienników i obróbki blacharskie; Roboty sanitarne: 45331100-7 - 
instalowanie centralnego ogrzewania Demontaż instalacji c.o., roboty instalacyjne c.o.; 
45331210-1 instalowanie wentylacji Wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej                                     
i mechanicznej wywiewnej; 45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne Demontaż 
istniejącej instalacji c.w.u . i z.w.u., montaż nowej instalacji; 45332300-6 - roboty 
instalacyjne kanalizacyjne Demontaż istniejącej kanalizacji i montaż nowej instalacji 
kanalizacyjnej; 45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Instalacje 
teletechniczne: 45311100-1 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - 
roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Przebijanie otworów, przygotowanie podłoża, 
instalowanie puszek, wykucie bruzd, montaż listew elektroinstalacyjnych, zarobienie gniazd                           
i styków, okablowanie, montaż gniazd komputerowych; Roboty elektryczne: 45317300-5 - 
montaż elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45311100-1 - roboty w zakresie okablowania 
elektrycznego 45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315100-9 - 
instalacyjne roboty elektrotechniczne Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, 
demontaż starej instalacji, montaż nowej instalacji - okablowanie i puszki, montaż osprzętu                        
i opraw, pomiary i próby pomontożawe; Instalacje alarmowe: 45311100-1 - roboty w zakresie 
okablowania elektrycznego 45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
Przygotowanie podłoża, zarobienie gniazd i styków, okablowanie, montaż czujek ruchu. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.43.21.00-5, 
45.44.00.00-3, 45.42.11.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 
45.33.24.00-7, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.73.00-5, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 
45.31.51.00-9, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2. 

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: 21.08.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

• Renata Wolak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą OMEGA Renata 
Wolak, ul. Tęczowa 2a, 80-297 Rębiechowo, kraj/woj. pomorskie. 
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IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 335723,87 PLN. 

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

• Cena wybranej oferty: 369000,00 
• Oferta z najniższą ceną: 369000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 399710,15 
• Waluta: PLN. 

 


