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INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
1)
2)
3)
4)
5)

Zamawiający:
pełna nazwa zamawiającego:
kod, miejscowość, województwo:
ulica, nr domu:
nr tel., faks
email:

2.

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

3.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

4.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

5.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż 5.225.000 euro
na roboty dodatkowe do zadania pn. Adaptacja budynku przy ul. Leopolda Okulickiego 41
na Centrum Działań Kreatywnych.

Miasto Zielona Góra
65-424 Zielona Góra, lubuskie
Podgórna 22
tel. (+48) 68 45 64 100, faks (+48)68 45 64 455
zamowienia@um.zielona-gora.pl

6.
Przedmiot zamówienia:
6.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zadania pn.
” Adaptacja budynku przy ul. Leopolda Okulickiego 41 na Centrum Działań Kreatywnych”
tj.:
1. Wzmocnienie stóp fundamentowych,
2. Wzmocnienie oparcia dźwigarów dachowych na słupach środkowych (wykonanie wzmocnienia
głowic słupów środkowych),
3. Naprawienia oparcia płyt dachowych przy ścianach skrajnych poprzez wykonanie dodatkowych
wieńców,
4. Zabezpieczenie żelbetowych płyt dachowych poprzez reprofilację przed dalszym postępem
karbonatyzacji na całej powierzchni wykorzystując technikę PCC,
5. Rozebranie istniejącej ławy fundamentowej wraz ze ścianą fundamentową w osi B-E/1 i
wykonanie na nowo ławy w osi B-E/1 wraz z zabezpieczeniem ław przed istniejącymi korzeniami
drzew za pomocą geowłókniny
6. Rozebranie dodatkowej warstwy podłoża pod posadzką gr 15 cm wraz podsypką ocieplającą gr
25 cm pomiędzy osią 1 a osią 2,
7. Wykonanie nowej ławy fundamentowej w osi C,
8. wykonanie obróbki cokołu,
9. przełożenie instalacji gazowej zasilającej sąsiedni lokal.
6.2.Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty z załączniku nr 6 do zaproszenia.
6.3.Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu kopię aktualnej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia.
6.4. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
7.

Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nr ogłoszenia: 44029-2016 , data zamieszczenia: 20.04.2016 r.

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

8.

Zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

9.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 260.013,06 zł.

10.

Liczba ofert:
1) otrzymanych: 1
2) odrzuconych: 0.

11. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
1) cena wybranej oferty:
310.000,00 zł;
2) oferta z najniższą ceną: 310.000,00 zł;
3) oferta z najwyższą ceną: 310.000,00 zł.
12. Informacje administracyjne :
Zamówienie nie dotyczy programu/projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
13.

Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1)
2)
3)
4)
5)

firma: Zakład Remontowo – Budowlany Maciej Jakuboszczak;
kod, miejscowość: 64-225 Kopanica;
ulica, nr domu, nr pokoju: Kwiatowa 21;
cena wybranej oferty z VAT: 310.000,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100)
data zawarcia umowy: 28 kwietnia 2016 r.
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