
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 125302-2010 z dnia 2010-05-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - OŜarów 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku Domu Ludowego, przebudowę i wykonanie nowej 

wiaty przystankowej w konstrukcji stalowo-szklanej, przebudowa istniejącego zadaszenia dla studni, modernizacja 

istniejącego i wykonanie... 

Termin składania ofert: 2010-05-21  

OŜarów: Odnowa rynku w miejscowo ści Lasocin poprzez renowacj ę 
Domu Ludowego i odnow ę rynku.  

Numer ogłoszenia: 178370 - 2010; data zamieszczenia : 22.06.2010 

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: 125302 - 2010r. 

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

tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w OŜarowie, ul. Spacerowa 12, 27-530 

OŜarów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8611-106, faks 15 8611106. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Odnowa rynku w miejscowości Lasocin poprzez 

renowację Domu Ludowego i odnowę rynku.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego 

budynku Domu Ludowego przebudowę i wykonanie nowej wiaty przystankowej w konstrukcji stalowo-

szklanej, przebudowa istniejącego zadaszenia dla studni, modernizacja istniejącego i wykonanie nowego 

ogrodzenia terenu szkoły w technologii panelowej, modernizację i uzupełnienie placu zabaw pod szkołą w 

nowe element, remont chodników i wzbogacenie istniejącego skweru w alejki, zieleń, ławki, kosze na 

śmieci, zamontowanie tablicy informacyjnej w pobliŜu przystanku, remont istniejącej komunikacji pieszej 

rynku, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej oraz wymianę istniejących 

nawierzchni ciągów jezdnych. Wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Przebudowa budynku Domu 

Ludowego obejmuje zakres prac remontowych polegających na usunięciu z kondygnacji pierwszego piętra 
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oraz poddasza wszystkich elementów budowlanych w postaci ścianek działowych, wykonaniu nowo 

projektowanych otworów, poszerzeń i zabudowy istniejących otworów drzwiowych, wykonaniu prac 

fundamentowych pod projektowane słupy, schody oraz trzon kominowy, demontaŜu istniejącej konstrukcji 

stropu nad parterem, wymurowaniu projektowanego trzonu kominowego, oczyszczeniu oraz przygotowaniu 

oparcia pod belki stalowe na istniejących ścianach konstrukcyjnych, wykonaniu projektowanej konstrukcji 

stropu parteru wraz z schodami, wykonaniu projektowanej konstrukcji stropu poddasza oraz wykonania 

projektowanej konstrukcji dachu wraz z wykończeniem. W budynku wykonana zostanie nowa instalacja 

sanitarna tj. wodociągowa, kanalizacyjna, c.o. oraz elektryczna, wykonanie audytu energetycznego. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.23.13.00-8, 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: Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  21.06.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1. 

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

Przedsiebiorstwo Usługowo Handlowe EKSPOL, Rudka 4, 27-415 Kunów, kraj/woj. świętokrzyskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 1434031,18 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I 

NAJWYśSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  826056,43 

Oferta z najni Ŝszą ceną: 826056,43 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 826056,43 

Waluta:  PLN. 

 

 

 

Page 2 of 2

2010-06-22http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=178370&rok=20...


