
Namysłów: Zakup, dostawa i monta ż windy dla osób niepełnosprawnych w

budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namy słowie przy ul.

Mickiewicza 14.

Numer ogłoszenia: 261650 - 2014; data zamieszczenia : 05.08.2014

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: 130891 - 2014r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46-100

Namysłów, woj. opolskie, tel. (077) 410 36 95, faks 077 4103922.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup, dostawa i montaż windy dla osób

niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 14..

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Zakup, dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 14, na podstawie projektu budowlanego,

ostatecznej decyzji nr AB.6740.368.359.2013 z dnia 20.11.2013 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej

pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Zamówienie obejmuje: zakup, dostawę, instalację, uruchomienie

dostarczonej windy osobowej, z uwzględnieniem transportu osób niepełnosprawnych oraz doprowadzenie zasilania

dźwigu i zasilania oświetlenia, wykonanie oświetlenia szybu, wykonanie wszelkich czynności związanych z

przekazaniem do eksploatacji i dopuszczeniem do użytkowania windy (uzyskanie odbioru UDT). Parametry dźwigu:

a) dźwig osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych, b) udźwig 630 kg lub 8 osób, c) napęd elektryczny z

płynną regulacją prędkości, bezreduktorowy, d) wysokość podnoszenia 3,96 m, e) prędkość do 1 m/s, f) ilość

przystanków - 2, g) ilość dojść - 2 rozmieszczone jednostronnie (kabina nieprzelotowa o wym. 1100x1400x2200mm),

h) drzwi kabinowe - 1 szt., drzwi automatycznie otwierane teleskopowo, skrzydła drzwiowe wykonane ze stali

nierdzewnej szczotkowanej, wejścia zabezpieczone kurtyna świetlną, i) drzwi szybowe - 2 szt., drzwi automatycznie

otwierane teleskopowo, skrzydła drzwiowe wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, j) całość ze stali

nierdzewnej szczotkowanej, k) panel dyspozycji w kabinie wyposażony w przyciski sterowania z oznaczeniami

Braillea, l) wymiary drzwi 900x2000mm, m) wymiary szybu - 1660x1800x3450x1000mm, n) podłoga wyłożona

wykładziną antypoślizgową, o) sterowanie - zbiorczość w kierunku dół (SIMPLEX), p) położenie maszynowni - w

szybie (dźwig bez maszynowni), r) położenie napędu - w szybie w górnej jego części, s)panel sterowy - na

najwyższym przystanku z boku drzwi szybowych, t) winda wyposażona w akumulatory zapewniające ciągłe działanie

windy nawet po wyłączeniu zasilania. Oferowany przez wykonawcę dźwig musi odpowiadać parametrom podanym

w niniejszej SIWZ i nie może być on gorszy jakościowo. Wykonawca w ofercie musi zaproponować dźwig fabrycznie

nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2014, który będzie posiadał wszystkie elementy wymienione w SIWZ, a jego

parametry techniczne i jakościowe będą na poziomie lub lepsze od podanych. Oferowany dźwig musi zawierać

wszystkie elementy startowe i być gotowy do pracy. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje

odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi, karty

katalogowe. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z istotnymi przepisami prawa, aktami i
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regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań

podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do

podjęcia wszelkich działań (np. wizyta miejsca realizacji robót, zapoznanie się ze: specyfikacją techniczną wykonania

i odbioru robót, weryfikacją przedmiaru robót oraz innymi działaniami) w celu oszacowania na własną

odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu

oferty i podpisania Umowy. Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również

z przedmiarem robót, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie

wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób

oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót. Roboty objęte umową wykonywane będą według

ustaleń zawartych w § 1 zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.,

nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami), projektem budowlanym, pozwoleniem budowlanym, szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami,

obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i

higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektów. Ponadto przedmiotem realizacji jest: - Przygotowanie

placu budowy. - Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót. - Wszelkie czynności związane z

przekazaniem do eksploatacji i dopuszczeniem do użytkowania windy (uzyskanie odbioru UDT). Na wykonane roboty

budowlane oraz zamontowany dźwig wymagane jest udzielenie 36 miesięcznej gwarancji. Nie dopuszcza się

składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu

zamówienia zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów, ul. Mickiewicza 14.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.52.21-2, 45.00.00.00-7, 45.26.25.22-6, 45.31.00.00-3,

45.31.31.00-5, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.

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:  21.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

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

Schindler Polska Sp. z o. o. Oddział we Wrocławiu, ul. Krzywoustego107/1a, 51-421 Wrocław, kraj/woj.

dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 107354,42 PLN.

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

Cena wybranej oferty:  66400,00

Oferta z najni ższą ceną: 66400,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 162600,57

Waluta:  PLN.
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