
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 185667-2014 z dnia 2014-08-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

W skład przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3.1, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym,

stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ wchodzi: 1/ dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie

architektonicznym, sieci...

Termin składania ofert: 2014-09-15

Lublin: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istni ejącego parkingu dla

Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierz ąt Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Gł ębokiej 30.

Numer ogłoszenia: 329282 - 2014; data zamieszczenia : 06.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia

w BZP: 185667 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie,

tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego

parkingu dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul.

Głębokiej 30..

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  W skład przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3.1, zgodnie

z programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ wchodzi: 1/ dokonać

inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie architektonicznym, sieci sanitarnych, kabli energetycznych,

teletechnicznych, 2/ wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych,

3/ wykonać mapę do celów projektowych, 4/ wykonać dokumentację projektową w skład której wchodzą: a)

projekty budowlano-wykonawcze, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zgodnie z przepisami

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), 5/ uzyskać wymagane opinie, sprawdzenia,

uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wymagane przepisami prawa, w tym uzgodnienia z
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Zamawiającym, oraz inne, jeśli będą wymagane do zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę, 6/

uzyskać przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej (prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na

budowę, 7/ zapewnić nadzór autorski autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), 8/ wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony

Zdrowia, 9/ wykonać roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, 10/ sporządzić w imieniu

Zamawiającego, jeśli będzie wymagane, zawiadomienie o zakończeniu robót i uzyskaniu ostatecznej

(prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa

niezbędnych dla wykonania robót, 11/ opracować geodezyjną inwentaryzację podwykonawczą, 12/

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 74.20.00.00-1, 74.23.00.00-0, 74.23.20.00-4, 45.33.00.00-9,

45.22.33.00-9.

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:  29.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Condite Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Piotrkowska 12, 25-510 Kielce, kraj/woj.

świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 1128162,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  1379543,00

Oferta z najni ższą ceną: 1379543,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 1525200,00

Waluta:  PLN.
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