Kraków: Roboty budowlane instalacyjne elektryczne obejmujące
wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd wtykowych i
odbiorników technologicznych o parametrach 230/400V+N+PE w
modernizowanych pomieszczeniach w siedzibie zamawiającego w
Krakowie.
Numer ogłoszenia: 243773 - 2007; data zamieszczenia: 07.12.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer
ogłoszenia w BZP: 174665 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, ul. Wrocławska, 30-011
Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6339192, fax (012) 6339490.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane instalacyjne
elektryczne obejmujące wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd wtykowych i odbiorników
technologicznych o parametrach 230/400V+N+PE w modernizowanych pomieszczeniach w siedzibie
zamawiającego w Krakowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót: - mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach z cegły i montaż przepustów; - montaż typowych obudów tablic rozdzielczych, rozdzielnica
R-DS - RW 2x12 wraz z montażem osprzętu modułowego: wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki
nadprądowe; - montaż przyścienny rozdzielnicy R-DR; - montaż listew elektroinstalacyjnych
ściennych, przykręcane do podłoża z cegły - listwa 32x20 PCV IP55 i korytek metalowych
perforowanych otwartych oraz zamkniętych; - ułożenie przewodów kabelkowych w gotowych listwach
PVC i korytkach, poziomo - YDY3x1; YDY3x1,5; YDY5x2,5; YDY5x1,5; YDY3x2,5; YDY5x4; przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj
podłoża ceglany i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych: puszki n.t., gniazda
wtyczkowe z podłączeniem, bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane IP44, zestawy gniazd, przyciski
bryzgoszczelne z podłączeniem; - przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane,
mocowanie na 2 kołkach kotwiących i montaż opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe,
przykręcane końcowe - oprawa CUBE; - montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do
oświetlania pomieszczeń przemysłowych z podłączeniem, oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych z odbłyśnikiem, przykręcane końcowe - Ø 230/18W i - Ø 230/36W oraz opraw
strugoodpornych, pyłoszczelnych w obudowie metalowej z odbłyśnikiem, 2x36W, zawieszanych, typ
FIBRA; - montaż i podłączenie wentylatorów 1 i 3 fazowych z regulatorami prędkości obrotowych; -

sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwody 1 i 3 fazowe; pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwody 1 i 3 fazowe; - badanie i pomiar
skuteczności zerowania; - sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłączników
różnicowoprądowych; - uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III i malowanie ścian
farbami emulsyjnymi
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0,
45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i
części: 20094,1 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Instalatorstwo Elektryczne Elektromechanika Dźwigowa Tadeusz Zoń, ul. Myśliwska 5, 34-311
Czernichów, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH
ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
•
•
•

Cena wybranej oferty: 20094.10
Oferta z najniższą ceną: 20094.10 / oferta z najwyższą ceną: 20094.10
Waluta: PLN.

