
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 105593-2016 z dnia 2016-06-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont jazu Zielona, zakres prac obejmuje m.in. skucie skorodowanych

elementów betonowych, uzupełnienie ubytków, wykonanie powłok wodoszczelnych, modernizację zamknięć zasuwowych

i zasuw, skucie...

Termin składania ofert: 2016-07-12

Gdańsk: Remont jazu Zielona

Numer ogłoszenia: 179635 - 2016; data zamieszczenia: 11.08.2016

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: 105593 - 2016r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Franciszka Rogaczewskiego

9/19, 80-804 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 326 18 88, faks 58 326 18 89.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont jazu Zielona.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont jazu Zielona,

zakres prac obejmuje m.in. skucie skorodowanych elementów betonowych, uzupełnienie ubytków, wykonanie

powłok wodoszczelnych, modernizację zamknięć zasuwowych i zasuw, skucie słupków oporęczenia i ich

odbudowę, konserwację elementów stalowych zasuw, mechanizmu wyciągowego, remont istniejącego

umocnienia brzegowego, odmulenie górnego stanowiska z namułów, wykonanie grodzy ziemnych na górnym i

dolnym stanowisku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ oraz

dokumentacji technicznej. 2. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem

realizacji robót budowlanych poprzez dokonanie wizji lokalnej i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie

pytań związanych z realizacją zamówienia. 3. Jeżeli w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie

(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których

mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp., należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki

towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia

służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub

rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym
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pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w

dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów

uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez

autora dokumentacji projektowej. Jeżeli materiały i/lub urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako

równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej w świetle przedłożonych przez

Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści SIWZ. 4.

Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego robót. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu

rękojmi za wady. 5. Wymagania dotyczące robót: 1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z

przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż.,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru; 2) roboty należy prowadzić zgodnie z umową, wymogami

dokumentacji projektowej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami sztuki

budowlanej, warunkami określonymi w wydanych dla zadania decyzjach i pozwoleniach, ewentualnymi

wskazówkami Inspektora nadzoru z zachowaniem terminów oraz należytej staranności; 3) użyte materiały i

urządzenia muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej, w opisie przedmiotu zamówienia

oraz powinny odpowiadać wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. Nr 92, poz. 881). Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości

szacunkowej powyżej 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.40.00-1, 45.11.13.00-1, 45.23.31.40-2, 71.24.70.00-1.

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: 10.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

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

Zakład Projektowo-Wykonawczy HABUD Sp. z o. o, ul.Kaprów 4a, 80-316 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 585517,70 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty: 382123,42

Oferta z najniższą ceną: 382123,42 / Oferta z najwyższą ceną: 547581,23
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Waluta: PLN .
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