Kraków: Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe
obejmujące wykonanie sufitów podwieszanych gipsowych wraz z
instalacjami elektrycznymi oświetlenia podstawowego i awaryjnego
w siedzibie zamawiającego w Krakowie
Numer ogłoszenia: 243860 - 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: 178512 - 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 modernizacyjnoremontowe obejmujące wykonanie sufitów podwieszanych gipsowych wraz z instalacjami
elektrycznymi oświetlenia podstawowego i awaryjnego w siedzibie zamawiającego w Krakowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót: - przygotowanie podłoża pod osprzęt
instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany i montaż na
gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych; - wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
ręcznie, podłoże cegła; - przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych
bruzdach z zaprawieniem bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6mm2 Cu, - YDYżo 3x1
i YDYżo 4x1; 500V; - montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z
przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie do kołków plastikowych
na podłożu ceglanym; - przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami,
klamerkami lub uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył 6mm2 Cu, - YDYżo 4x1; YDYżo 3x1 i
YDY 2x1; 500V; - wycinanie otworów w płycie sufitu podwieszanego, przygotowanie podłoża pod
oprawy oświetleniowe przykręcane mocowanie w cegle i w gipsie; - montaż na gotowym podłożu
opraw świetlówkowych z podłączeniem, oprawy ze świetlówkami o kształcie kołowym - oprawa
DQ218.X EVG 2x18W /wraz z źródłami światła/ AW 2h - oprawa DQ218.X EVG 2x18W; - montaż na
gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlania pomieszczeń przemysłowych z
podłączeniem, oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych bez odbłyśnika, 1x20W,
przykręcane końcowe - MONITOR 1 OP1-S8TA2N 8W, 3 h i MONITOR 2 DS1-S8TA2N 8W, 3 h; sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego; - ścianki
działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02; - sufity
podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi Casoprano

Casostar lub równoważne; - dostaw i montaż osłon z blachy stalowej powlekanej; - malowanie farbą
olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne prowadnice
osłon; - przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
na ścianach i malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany i sufity wewnętrzne.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.46-9, 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: 85739,36 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: 27.11.2007.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Knutel, ul. Starowiślna 62, 31-035 Kraków, kraj/woj.
małopolskie.

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

Cena wybranej oferty: 85739.36
Oferta z najniższą ceną: 85739.36 / oferta z najwyższą ceną: 85739.36
Waluta: PLN.

