Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 375242-2010 z dnia 2010-11-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowary
Rodzaj zamówienia:robota budowlana. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące
w szczegolności: -rozbiórkę budynków gospodarczych i dwóch murów na działkach nr 104/6,
105/8, 105/9, 108/12 i 107 (ściana szczytowa 1 budynku...
Termin składania ofert: 2010-12-03
Kowary: Przebudowa zagospodarowania terenu, związanego z rewitalizacją przestrzeni
publicznej w Centrum - etap I obejmujący działki w rejonie ul. Pocztowej, Górniczej i 1 Maja
w Kowarach, na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektowe CM
Sp. z o.o. oraz na tej podstawie wydanej Decyzji nr 77-2010 z dnia 23.02.2010 o pozwoleniu na
budowę.
Numer ogłoszenia: 9338 - 2011; data zamieszczenia: 20.01.2011

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: 375242 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, woj.
dolnośląskie, tel. 075 718-24-16, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa zagospodarowania terenu,
związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznej w Centrum - etap I obejmujący działki w rejonie
ul. Pocztowej, Górniczej i 1 Maja w Kowarach, na podstawie projektu budowlanego opracowanego
przez Biuro Projektowe CM Sp. z o.o. oraz na tej podstawie wydanej Decyzji nr 77-2010 z dnia
23.02.2010 o pozwoleniu na budowę..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Celem wykonania zamówienia jest wykonanie robót
budowlanych związanych z rewitalizacją przestrzeni publicznych w centrum miasta. 2. Zakres
podstawowych robót budowlanych obejmuje w szczególności : - rozbiórkę budynków
gospodarczych i dwóch murów na działkach nr 104-6, 105-8, 105-9, 108-12 i 107 (ściana
szczytowa 1 budynku gospodarczego, usytuowanego na działce 104/6), - wykonanie kanalizacji
deszczowej, przebiegającej wzdłuż rzeki Jedlicy (dz. Nr 104-8 i 108-12), - wykonanie sieci
oświetlenia terenu: na podwórku na zapleczu budynków przy ul. 1-go Maja 10-22, na odcinku ul.
Górniczej, na ulicy Pocztowej oraz Strona 2 terenie pomiędzy ul. Pocztową i rzeką Jedlicą, -

przebudowę istniejących nawierzchni ulicy Pocztowej na odcinku od ul. 1-go Maja do Al. Wolności
i ul. Leśnej, ul. Górniczej na odcinku od ul. Jagiellończyka do ul. 1-go Maja oraz placu pomiędzy
ul. 1-go Maja a rzeką Jedlica, - wykonanie nowych nawierzchni podwórka na zapleczu budynków
przy ul. 1- go Maja 10-22, bulwaru nad rzeką Jedlicą, na odcinku przebiegającym po działkach nr
104-6 i 108-12, chodników pieszych ze schodami terenowymi pomiędzy bulwarem a ulicą
Pocztową, - budowa fontanny wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii
elektrycznej, - budowa elementów małej architektury - osłony śmietnikowe, słupy ogłoszeniowe,
tablica ogłoszeniowa, balustrada wzdłuż nowego odcinka bulwaru nad rzeką Jedlicą, ławki, kosze
na odpadki, - remont balustrad na dwóch mostkach na rzece Jedlica, - wykonanie przyłączy
wpustów odwadniających do istniejącej kanalizacji deszczowej na ul. Pocztowej, ul. Górniczej i
podwórku na zapleczu budynków przy ul. 1-go Maja 10-22, - wykonanie nasadzeń zieleni, wykonanie iluminacji budynku Ratusza. - Spełnienie wymagań dotyczących gwarancji jakości
wykonania, Uzyskanie uzgodnień wymaganych do eksploatacji i użytkowania przedmiotu
zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4,
45.32.00.00-6, 45.43.10.00-7, 45.22.31.00-7, 45.44.22.00-9, 45.11.12.91-4, 45.10.00.00-8,
45.23.31.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.32.90-8, 45.11.27.10-5, 45.23.14.00-9, 45.31.61.00-6,
45.23.00.00-8.
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: Działanie nr 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach pow.
10 tyś. mieszkańców. W Priorytecie nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie
Dolnego Śląska (Miasta), Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PRE-FABRYKAT Sp. z o.o., Miłków, ul. Brzezie Karkonoskie 2, 58-540 Karpacz, kraj/woj.
dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3143127,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2949648,03
Oferta z najniższą ceną: 2949648,03 / Oferta z najwyższą ceną: 4367457,85

Waluta: PLN.

