Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 433854-2011 z dnia 2011-12-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rewal
I. Adaptacja istniejących dwóch fundamentów polegająca na przymocowaniu u szczytu
istniejących ścian pionowych poziomego zbrojenia, a następnie zalaniu go betonem. Na tak
powstałych poziomych płytach będą później...
Termin składania ofert: 2012-01-06

Rewal: Wykonanie i montaż dwóch rzeźb wielorybów, ze stali Corten, wraz z adaptacją
istniejących fundamentów, w Rewalu
Numer ogłoszenia: 38064 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012
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: 433854 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj.
zachodniopomorskie, tel. (091) 38 62 624, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i montaż dwóch rzeźb
wielorybów, ze stali Corten, wraz z adaptacją istniejących fundamentów, w Rewalu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Adaptacja istniejących dwóch fundamentów
polegająca na przymocowaniu u szczytu istniejących ścian pionowych poziomego zbrojenia, a
następnie zalaniu go betonem. Na tak powstałych poziomych płytach będą później
montowane/instalowane stalowe rzeźby Wieloryba Małego i Wieloryba Dużego. II. 1.
Wykonanie, na podstawie dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji opracowanej w
programie bryłowym Autocad, modeli, dwóch rzeźb: Wieloryba Małego i Wieloryba Dużego.
Wykonawca będzie pracował w stałej konsultacji i pod nadzorem artysty rzeźbiarza, Wiktora
Szostało, autora projektu, który będzie też dokonywał odbioru poszczególnych elementów w
trakcie ich powstawania, jak również dokona odbioru ostatecznego. 2. Rzeźby będą
wykonane w całości z 4 mm blachy stalowej niskostopowej typu Corten lub równoważnej
(wykazanie spełnienia warunku równoważności spoczywa na wykonawcy), 3. Elementy będą
wycinane laserem, gięte, szlifowane i następnie spawane spawem ciągłym. 4. Zgodnie z
dokumentacją w żebrze nr 1 każdego z dwóch Wielorybów zostanie zainstalowana rura

doprowadzająca wodę na grzbiet oraz dysza rozpylająca wodę. 5. Rzeźby zostaną wstępnie
zmontowane u wykonawcy, a następnie pocięte i przewiezione do Rewala, gdzie na nowo
będą zmontowane i zainstalowane, jak również podłączone do istniejącej instalacji pompy
wodnej. 6. Po zainstalowaniu rzeźby będą wyszlifowane szlifierką kątową tak by widzowie
mogli ich również dotykać, na nich siadać jak również bezpiecznie się po nich wspinać. 7. Po
wyszlifowaniu wykonawca je również wypiaskuje, co jest niezbędnym krokiem dla uzyskania
równomiernej patyny..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.51-8.
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: 08.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

FERROPLAST Spółka Jawna, Swidwinek 29A, 78-300 Świdwin, kraj/woj.
zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 313066,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•

Cena wybranej oferty: 377784,66
Oferta z najniższą ceną: 377784,66 / Oferta z najwyższą ceną: 971700,00
Waluta: PLN.

Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego
od dnia ……………
do dnia …………….

