
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 28151-2016 z dnia 2016-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kąty Wrocławskie 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku 

Ratusza w Kątach Wrocławskich 2. Szczegółowy zakres prac obejmuje: a) wykonanie robot 

kamieniarskich zgodnie z dokumentacją projektową.... 

Termin składania ofert: 2016-04-04  

 

Kąty Wrocławskie: Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w 

budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich 

Numer ogłoszenia: 53109 - 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016 

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: 28151 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3907219, faks 071 3907219. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa klatek schodowych 

znajdujących się w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest 

przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza w Kątach 

Wrocławskich 2. Szczegółowy zakres prac obejmuje: a) wykonanie robot kamieniarskich 

zgodnie z dokumentacją projektową. b) wykonanie robót budowlanych oraz renowacyjnych 

polegających na obłożeniu schodów granitowymi płytkami zgodnie z dokumentacją 

projektową. c) prawidłowe zabezpieczenie istniejącego systemu Sygnalizacji Alarmu 

Pożaru (SAP) i Systemu Antywłamaniowego - poprzez wykonanie usługi serwisowej 

polegającej na demontażu czujników przeciwpożarowych w pomieszczeniach narażonych 

na zabrudzenie (korytarze Urzędu, inne pomieszczenia) - oraz ponownym montażu na koszt 

Wykonawcy przez wskazaną przez Zamawiającego firmę zajmującą się serwisem ww. 

systemów. W przypadku zniszczenia lub zanieczyszczenia czujek ww. systemów przez 

Wykonawcę kosztami konserwacji i naprawy poszczególnych elementów (przywrócenie 

ich do stanu używalności) Zamawiający obciąży Wykonawcę poprzez wykonanie usługi 

serwisowej przez wskazane przez Zamawiającego firmy zajmującą się serwisem ww. 

systemów. d) wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń w zakresie bezpieczeństwa 

korzystania ze schodów. e) granit z jakiego należy wykonać kamienne roboty budowlane 

musi odpowiadać pierwotnej kolorystyce schodów, które mają zostać poddane renowacji, 

(proponowany granit Blanco Aurora Champagne) oraz odpowiadać przyjętej kolorystyce 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28151&rok=2016-03-18


płytek z jakich wykonane są podłogi korytarzy w siedzibie Zamawiającego pod rygorem 

odrzucenia oferty jako niezgodnej ze specyfikacją warunków zamówienia. f) paski 

antypoślizgowe na stopnicach muszą zostać wykonana zgodnie z normą nie mniejsza niż 

R10. g) przy składaniu oferty Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia 

fotografii lub próbki kamienia spełniającego rozwiązania równoważne. Zamawiający 

zastrzega zatrzymanie fotografii lub próbki kamienia. h) Zamawiający wskazując granit 

Blanco Aurora Champagne dopuszcza rozwiązania równoważne. Przez równoważność 

Zamawiający rozumie właściwości fizykochemiczne kamienia granitowego na poziomie: - 

Ciężar właściwy: nie więcej niż 2,63g na cm 3 - Wytrzymałość na zginanie: nie mniej niż 

12,5 Mpa i nie więcej niż 13,0 Mpa - Wytrzymałość na ściskanie: nie mniej niż 162 Mpa i 

nie więcej niż 170 Mpa - Wytrzymałość na ścieranie: nie mniej niż 19,5 mm... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6, 45.45.30.00-7, 45.26.25.10-9, 

45.26.25.12-3. 

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: 13.05.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA: 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo - Handlowe EVA Czesław Berezicki, ul. 

Młynarska 4, 58-240 Piława Górna, kraj/woj. dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41492,04 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 86100,00  

 Oferta z najniższą ceną: 86100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86100,00  

 Waluta: PLN . 

 

 

 


