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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 201488-2013 z dnia 2013-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynkach A i D
KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie. Roboty budowlane polegać będą m.in. na: - demontażu istniejących
przeszklonych drzwi...
Termin składania ofert: 2013-06-10

Kraków: Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w
budynkach A i D KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie
Numer ogłoszenia: 259200 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013
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: 201488 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, woj.
małopolskie, tel. 012 6154860, 6154862, faks 012 6154887; 6154219.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach
biurowych w budynkach A i D KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w
pomieszczeniach biurowych w budynkach A i D KWP przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie. Roboty budowlane
polegać będą m.in. na: - demontażu istniejących przeszklonych drzwi aluminiowych w korytarzu, - montażu
klimatyzatorów, - montażu drzwi antywłamaniowych kl. c - wykonaniu malowania pomieszczeń biurowych, wykonaniu instalacji dwustronnej kontroli dostępu z montażem w pomieszczeniach, UWAGA: Planowane roboty
prowadzone będą w czynnym obiekcie dlatego należy w trakcie ich wykonywania dołożyć staranności, aby nie
zakłócać jego normalnego funkcjonowania, zachować szczególny porządek w rejonie wykonywanych prac oraz
warunki bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. 2. Wykonawca musi zapewnić nieodpłatnie w okresie gwarancji
prawidłowe działanie systemów kontroli dostępu . 3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań związanych
z serwisowaniem w tym przeglądów systemów (urządzeń) w okresie gwarancyjnym, które tego wymagają w
zakresie niezbędnym do utrzymania gwarancji. Koszt tej obsługi należy wliczyć w cenę oferty poprzez doliczenie
do kosztu zakupu urządzenia lub kosztów ogólnych. 4. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik Nr 4 do SIWZ oraz przedmiar robót załącznik Nr 5 do SIWZ. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
równoważnych w zakresie: a) urządzeń dla których wskazano w dokumentacji kosztorysowej nazwy producentów
oraz b) techniki wykonania robót budowlanych, przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki urządzeń oraz efekt
prac muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), w tym
okresem gwarancyjnym, jakie zakładano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót(przedmiarze).
Wykonawca, który zdecyduje się na złożenie oferty równoważnej, musi liczyć się z faktem, iż zmiana urządzeń lub
rozwiązań technicznych na inne, niż zakładają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
może nieść za sobą ryzyko poniesienia przez Wykonawcę ewentualnych kosztów związanych z zastosowaniem
innych rozwiązań niż przyjęte. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 6. Wykonawca
udzieli gwarancji: 1) na wykonane roboty budowlane i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej
niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót, 2) na urządzenia wykorzystane do realizacji zamówienia
obowiązuje gwarancja w okresie nie krótszym niż gwarancja producenta, jednak nie mniej niż 24 miesięcy licząc
od daty odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem kolejnego punktu, 7. Wymagania dotyczące gwarancji i
serwisu określone są w załączniku Nr 9 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8, 45.42.11.31-1, 45.31.56.00-4.

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: 20.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
JAWOR, Usługi Remontowo-Budowlane, Wacław Jawor, ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko, kraj/woj.
małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89834,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 107600,74
Oferta z najniższą ceną: 107600,74 / Oferta z najwyższą ceną: 163559,96
Waluta: PLN.
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