Tarczyn, dnia 9 lipca 2008 r.
PI.IV.341-9/08

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Gmina Tarczyn z siedzibą przy ul. Rynek 8a , 05-555 Tarczyn tel.: (022) 715 79 00,
faks: (022) 727 81 91,
informuje o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego (art. 39-46 - Prawo zamówień publicznych) pn:
„Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół w Pamiątce wraz z przebudową poddasza”
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół w Pamiątce
wraz z przebudową poddasza.
W skład zamówienia wchodzi: w branży budowlanej – wymiana więźby dachowej oraz przebudowa
poddasza budynku, w tym: roboty rozbiórkowe, roboty betonowe i żelbetonowe, roboty murowe,
wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie ścianek działowych, tynków i okładzin,
wykonanie podkładów, izolacji, posadzek, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie
elementów ślusarsko-kowalskich, roboty malarskie; w branży elektrycznej – roboty związane
z wykonaniem zasilania i montażu rozdzielni TPR-2, instalacji oświetleniowej, instalacji gniazd
wtyczkowych, instalacji dzwonkowej, instalacji oddymiania, instalacji odgromowej, instalacji
połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń; w branży wodno-kanalizacyjnej – wykonanie
instalacji wody zimnej, ciepłej cyrkulacji wraz z podejściami dopływowymi do baterii, do płuczek
ustępowych typu kompakty oraz zaworów czerpalnych, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
wraz z podejściami odpływowymi z miski ustępowej, umywalki, kratki ściekowej, montaż miski
ustępowej typu kompakt wraz z deską sedesową typu twardego, montaż umywalek i brodzika
z bateriami. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych
warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 7 Pzp:
45 26 00 00-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne; 45 33 00 00-9 hydraulika i roboty sanitarne; 45 31 00 00-3 roboty w zakresie
instalacji elektrycznych; 45 45 30 00-7 roboty remontowe i renowacyjne
2. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wykonawca spełnia wymogi zamawiającego postawione w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, a jego oferta jest ważna – nie podlega odrzuceniu. W związku z tym na podstawie art. 91
w oparciu o kryterium cena w tym postępowaniu został wybrany do realizacji przedmiotowego
zamówienia.
3. Nazwa i adres wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „FLISBUD” Stanisław Flis
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 25
23-300 Janów Lubelski

