Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 132598-2014 z dnia 2014-04-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rewal
1) Zakres rzeczowy obejmuje dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca
kolejowego w Pogorzelicy o pow. zabudowy 107,10 m2, powierzchni użytkowej - 134,19 m2 i
kubaturze - 914,63 m3 i zagospodarowanie terenu. 2) Zakres prac do...
Termin składania ofert: 2014-05-05

Rewal: Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót
budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Pogorzelicy
Numer ogłoszenia: 160422 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014
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: 132598 - 2014r.
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. 91 38 49 011, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zabytkowej linii
Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z
zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca
kolejowego w Pogorzelicy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Zakres rzeczowy obejmuje dokończenie robót
budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Pogorzelicy o pow. zabudowy 107,10 m2,
powierzchni użytkowej - 134,19 m2 i kubaturze - 914,63 m3 i zagospodarowanie terenu. 2) Zakres
prac do dokończenia na dworcu kolejowym w Pogorzelicy obejmuje: I. BUDYNEK DWORCA
POGORZELICA a) roboty budowlane wewnętrzne, b) elewację, c) instalacje sanitarne, d) instalacje
elektryczne, II. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) rowerownia (za wyjątkiem
zadaszenia), b) pergole, c) zieleń, d) mała architektura. 3) Budynek dworca kolejowego w Pogorzelicy
wpisany jest do rejestru zabytków. 4) Roboty budowlane na obiekcie zabytkowym prowadzone będą
pod ścisłym nadzorem Konserwatora Zabytków. 5) Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opracowane na zlecenie
Zamawiającego, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ w ilości wymienionej w części III. 6)
Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku
jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego

o wyjaśnienie i podjęcie decyzji. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z decyzją
podjętą przez Zamawiającego w ramach ustalonej ceny oferty. 7) Do wykonania zamówienia
Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u
renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i
jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.
Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców
wiążące. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), a mają jedynie
za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego. Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technicznego i
wydajnościowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.33.21-9, 45.21.23.50-4.
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 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 5 Turystyka,
kultura, rewitalizacja, Działanie 5.1. Infrastruktura Turystyczna, Poddziałanie 5.1.1.
Infrastruktura turystyki..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Rzemieślniczy Zakład Budowlany Czesław Chmielewski, ul. Grunwaldzka 12a, 72-300
Gryfice, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154568,13 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•

Cena wybranej oferty: 199980,00
Oferta z najniższą ceną: 199980,00 / Oferta z najwyższą ceną: 428731,56
Waluta: PLN.

Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, BIP oraz BZP
od dnia 13.05.2014
do dnia …………….

