
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 206530-2015 z dnia 2015-08-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeg

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnego remontu pokrycia wieży zachodniej wraz z instalacją odgromową oraz wykonanie napraw cząstkowych pokrycia

połaci dachowej wieży wschodniej, skrzydeł zachodniego, południowego i wschodniego....

Termin składania ofert: 2015-08-28

Brzeg: Wymiana pokrycia dachu Wie ży Zachodniej oraz remont zabezpieczaj ący pozostałe cz ęści dachu

Muzeum Piastów Śląskich

Numer ogłoszenia: 241340 - 2015; data zamieszczenia : 15.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w BZP: 206530 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Muzeum Piastów Śląskich, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 77 40 191 00, faks 77 416 42 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wymiana pokrycia dachu Wieży Zachodniej oraz remont zabezpieczający pozostałe części dachu Muzeum

Piastów Śląskich.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnego remontu pokrycia wieży zachodniej wraz z instalacją odgromową oraz

wykonanie napraw cząstkowych pokrycia połaci dachowej wieży wschodniej, skrzydeł zachodniego, południowego i wschodniego.Zakres robót remontowych:I.

Remont pokrycia dachówkowego wieży zachodniej. W ramach robót remontowych pokrycia dachówkowego przewidziano wykonanie następującego zakresu robót:1.

Wymianę pokrycia z dachówki karpiówki ułożonej podwójnie w koronkę na dachówkę ceramiczną karpiówkę o klasycznym kroju zaokrąglonym ułożoną w łuskę - kolor

miedziany, angobowana. W celu uzyskania właściwego efektu estetycznego wzór dachówki należy uzgodnić z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 2.

Wykonanie izolacji z membrany dachowej. 3. Rozbiórkę istniejącego łacenia i montaż kontrłat i łat. Na okapie wbudować łaty okapowe oraz grzebień okapowy z

kratką wentylacyjną zabezpieczający szczelinę wentylacyjną okapu, 4. Montaż łat kalenicowych i narożnych na systemowych wspornikach montażowych, 5. Montaż

gąsiorów na łatach kalenicowych i narożnych. Zastosować gąsiory początkowe, krańcowe oraz trójniki. Gąsiory mocować do łat klamrami. Na łatach kalenicowych i

grzbietowych ułożyć taśmę uszczelniająco-wentylacyjną, 6. Istniejące rynny zdemontować, sprawdzić i naprawić prostując zagięcia oraz lutując dziury i szczeliny. Haki

rynnowe wymienić na miedziane. 7. Obróbki blacharskie sprawdzić i naprawić prostując zagięcia oraz lutując dziury i szczeliny. II. Roboty budowlane elektryczne

związane z wymiana instalacji odgromowej na Wieży Zachodniej obejmują: 1. demontaż zwodów poziomych 2. demontaż zwodu pionowego instalacji naprężanej 3.

demontaż złącza kontrolnego 4. montaż uchwytów gąsiorowych miedzianych 5. montaż uchwytów pod dachówkę miedzianych 6.montaż zwodów poziomych instalacji

odgromowej wykonanej z drutu fi8 miedzianego 7. montaż zwodu pionowego instalacji odgromowej naprężanej wykonanej z drutu fi8 miedzianego 8.montaż złącz

rynnowych 9. montaż złącza kontrolnego 10. montaż osłony przewodu uziemiającego 11. pomiary instalacji odgromowej III. Remont pokrycia dachówkowego wieży

wschodniej, skrzydeł zachodniego, południowego i wschodniego. W ramach robót remontowych pokrycia dachówkowego wieży wschodniej, skrzydeł zachodniego,

południowego i wschodniego przewidziano wykonanie robót remontowych polegających na rozbiórce, wykonaniu pokrycia, przełożeniu pokrycia z dachówki karpiówki,

naprawie obróbek blacharskich i rynien dachowych. Dachówkę układać na zaprawie wapiennej z użyciem sierści bydlęcej. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania

i badania przy odbiorze. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy przewidziano zastosowanie rusztowania ramowego. Realizacja przedmiotowej inwestycji

będzie przebiegała w dwóch etapach: Etap I - Wymiana pokrycia dachu Wieży Zachodniej. Etap ten rozliczany będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe. Etap II -

Remont zabezpieczający pozostałe części dachu. Wszystkie roboty realizowane w ramach tego etapu rozliczane będą w formie wynagrodzenia kosztorysowego z

uwzględnieniem rzeczywistego obmiaru i cen jednostkowych podanych w ofercie oraz posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych. UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty rzeczowej wykonywanego zakresu Etapu II-go uwzględniając faktyczny stan obiektu po rozpoczętych rozbiórkach.

UWAGA: Ostateczna wartość wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego brutto Wykonawcy nie będzie mogła przekroczyć wartości brutto oferty.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.23.13-3, 45.26.12.10-9, 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-9, 45.26.13.20-3, 45.26.25.00-6,

45.11.30.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  14.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1.

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

KURNATOWSKI Stanisław Kurnatowski Joanna Kurnatowska sc, ul. Dżymały 32/5, 48-300 Nysa, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 142212,83 PLN.

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

Cena wybranej oferty:  168417,05

Oferta z najni ższą ceną: 168417,05 / Oferta z najwy ższą ceną: 260551,28

Waluta:  PLN .
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