
Czarnocin: Kształtowanie centrum miejscowości Kolosy, Krzyż, Cieszkowy
Numer ogłoszenia: 279708 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011

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: 232942 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3512028,
faks 41 3512029.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kształtowanie centrum miejscowości Kolosy, Krzyż,
Cieszkowy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Roboty w miejscowości Kolosy na działkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 777 i 161/4:1) Wymiana podłóg w budynku remizo- świetlicy,2)Zamurowanie otworu w ścianie
pomiędzy pomieszczeniem kuchni a garażem bloczkami z betonu komórkowego w budynku remizo- świetlicy,3)
Licowanie ścian płytkami ceramicznymi w pomieszczeniu kuchni w budynku remizo- świetlicy,4) Montaż instalacji
wodociągowej w budynku remizo- świetlicy,5) Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych w budynku remizo-
świetlicy,6) Roboty w zakresie instalacji elektrycznej w budynku remizo- świetlicy,7) Dostawa wyposażenia remizo-
świetlicy: stół ze stali nierdzewnej, meble kuchenne, zamrażarka skrzyniowa, krzesła, stoliki,8)Wymiana okien
drewnianych na PVC w budynku remizo- świetlicy,9) Wymiana drzwi w budynku remizo- świetlicy,10)Budowa boiska
do siatkówki o nawierzchni z trawy naturalnej 18 m x 26 m,11) Urządzenie placu zabaw dla dzieci o wymiarach 15 m
x 16 m i placu rekreacyjnego,12)Wyposażenie: zestaw zabawowy, karuzela tarczowa z siedziskami, linarium stożek,
ławka z rur przenośna, stojak na rowery, kosze na śmieci, ławko- stół, ławki parkowe, altana, 13)Ogrodzenie działki:
a) z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o wysokości 1,5 m- długość 128,5 m, b) z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej
o wysokości 4 m- długość 66 m,c) ogrodzenie o przęsłach stalowych, na cokole i ze słupkami murowanymi z cegły
klinkierowej o wysokości 1, 5 m - długość 80 m,14) Utwardzenie kostką brukową placu postojowego dla
samochodów osobowych oraz chodników,15)Roboty budowlane- zabytkowy zbór ariański: a) usunięcie zniszczonych
cegieł i przemurowanie ścian od zewnątrz oraz przemurowanie pęknięcia na ścianie północnej,b) montaż istniejących
zabytkowych drzwi wejściowych.2.Roboty w miejscowości Krzyż na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym
76:1)Wymiana okien i drzwi w budynku świetlicy wiejskiej, 2)Wykonanie tynków i okładzin zewnętrznych- budynek
świetlicy wiejskiej, 3)Malowanie świetlicy wiejskiej,4)Utwardzenie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej kostką
brukową,5) Wbudowanie przy budynku świetlicy wiejskiej tablicy informacyjnej o walorach kulturalno- turystycznych
miejscowości Krzyż,6) Wyposażenie : krzesła, stoliki, ławki parkowe, kosze na śmieci. 3. Roboty w miejscowości
Cieszkowy, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/1- zabytkowy zbór ariański:1) Roboty rozbiórkowe:a)
usunięcie istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,b) rozebranie pozostałej części więźby dachowej
oraz stropu belkowego,c) rozebranie uszkodzonych fragmentów ścian (korony murów) w celu późniejszego
przemurowania, 2) Roboty stanu surowego: a) przemurowanie zniszczonych koron murów na ścianach podłużnych
oraz uzupełnienie ubytków murowanego, zachodniego szczytu dachu,b) spięcie korony murów żelbetowym
wieńcem,c) wykonanie drewnianego stropu nad piętrem,d) wykonanie więźby dachowej,e) wykonanie drewnianego
szczytu dachu od strony wschodniej,f) wykonanie pokrycia dachowego, g) obróbki blacharskie, rynny i rury
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spustowe,h) roboty zabezpieczające: zabezpieczenie istniejących otworów okiennych i drzwiowych, i) wykonanie
instalacji odgromowej. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: Załącznik
nr 1 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- kształtowanie CENTRUM WSI
KOLOSY gmina Czarnocin; Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych - Remont zabezpieczający zabytkowy zbór ariański w miejscowości Kolosy gmina Czarnocin; Załącznik
nr 3 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- wymiana okien i drzwi, remont
elewacji, chodnik i plac z kostki brukowej, malowanie wyposażenie- świetlicy wiejskiej w m.Krzyż; Załącznik nr 4 do
SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Remont zabezpieczający zabytkowy zbór
ariański w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin; Załącznik nr 5 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych- Remont zabezpieczający zabytkowy zbór ariański w miejscowości Cieszkowy gmina
Czarnocin- instalacja odgromowa Załącznik nr 6 do SIWZ- Przedmiar robót kształtowanie CENTRUM WSI
KOLOSYgmina Czarnocin; Załącznik nr 7 do SIWZ- Przedmiar robót kształtowanie CENTRUM MIEJSCOWOŚCI
KOLOSY- ROBOTY BUDOWLANE ZABEZPIECZAJĄCE ZBÓR- roboty murowe + montaż drzwi ; Załącznik nr 8 do
SIWZ- Przedmiar robót wymiana okien i drzwi remont elewacji, chodnik i plac z kostki brukowej, malowanie
wyposażenie- świetlicy wiejskiej w m.Krzyż; Załącznik nr 9 do SIWZ- Przedmiar robót kształtowanie CENTRUM
MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY- ROBOTY BUDOWLANE ZBÓR Załącznik nr 10 do SIWZ- Dokumentacja
projektowa na: kształtowanie CENTRUM WSI KOLOSY gmina Czarnocin; Załącznik nr 11 do SIWZ- Projekt
budowlany remontu zabezpieczającego zabytkowego zboru ariańskiego w miejscowości Kolosy gmina Czarnocin;
Załącznik nr 12 do SIWZ- Dokumentacja projektowa na: wymianę okien i drzwi remont elewacji, chodnik i plac z
kostki brukowej, malowanie, wyposażenie- świetlicy wiejskiej w m. Krzyż gmina Czarnocin; Załącznik nr 13 do SIWZ-
Projekt budowlany remontu zabezpieczającego zabytkowego zboru ariańskiego w miejscowości Cieszkowy gmina
Czarnocin; Załącznik nr 14 do SIWZ- Projekt budowlany remontu zabezpieczającego zabytkowy zbór ariański w
Cieszkowach gmina Czarnocin- instalacja odgromowa..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.23.32.50-6, 45.22.35.00-1, 45.21.22.21-1,
45.11.27.23-9, 45.11.27.20-8, 45.11.12.91-4, 45.11.12.00-5, 45.11.12.00-0, 45.11.11.00-9, 45.45.30.00-7,
45.44.21.00-8, 45.43.00.00-0, 45.42.11.00-5, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.34.20.00-6, 45.33.00.00-9,
45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu oś 3
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323
Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Z.B.E. EKOROB Roboty Ziemno- Drogowe Lewandowski Robert, Miernów 63, 28-425 Złota, kraj/woj.
świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 507845,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 619843,63
Oferta z najniższą ceną: 619843,63 / Oferta z najwyższą ceną: 619843,63
Waluta: PLN.
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