
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 94675-2013 z dnia 2013-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zakopane 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej na 

ślusarkę okienną i drzwiową aluminiową w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. 

Łukaszówki 4A w Zakopanem. Zakres robót obejmuje min.: ... 

Termin składania ofert: 2013-06-14  

 

Zakopane: Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany ślusarki okiennej i 

drzwiowej stalowej na ślusarkę okienną i drzwiową aluminiową w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej przy ul. Łukaszówki 4A w Zakopanem. 

Numer ogłoszenia: 140877 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 94675 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w 

Zakopanem, Ul. Łukaszówki 4a, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 18 206 64 38, faks 

18 206 64 38. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na 

wykonanie wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej na ślusarkę okienną i drzwiową 

aluminiową w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Łukaszówki 4A w Zakopanem. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

wymiany ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej na ślusarkę okienną i drzwiową aluminiową 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Łukaszówki 4A w Zakopanem. Zakres robót 

obejmuje min.: 1.Wymianę ślusarki okiennej stalowej na aluminiową. Demontaż zewnętrznej 

ślusarki stalowej tzw. witryn szklonej na listwy. Montaż zewnętrznej ślusarki aluminiowej 

szklonej panelami dwuszybowymi na uszczelki. 2.Wymianę drzwi stalowych- Demontaż 

istniejących drzwi stalowych. Montaż drzwi aluminiowych- zamknięcie na zamek z klamką. 

3.Wymianę stolarki okiennej drewnianej na aluminiową- Demontaż stolarki okiennej 

drewnianej. Montaż zewnętrznej ślusarki aluminiowej szklonej panelami dwuszybowymi na 

uszczelki. 4.Remont tynków zewnętrznych i wewnętrznych Uzupełnienie tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych rodzaj III po wykuciach ślusarki stalowej. 5.Okładziny z płyt 

gipsowo - kartonowych Naprawa ościeży płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5mm. 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=94675&rok=2013-05-29


Uzupełnienie obłożenia płytami gipsowo-kartonowymi elementów ścian. 6.Malowanie 

tynków i płyt gipsowo - kartonowych Malowanie uzupełnień tynków wewnętrznych i 

zewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie. Malowanie uzupełnień płyt gipsowo - 

kartonowych farbą emulsyjną dwukrotnie. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy 

obejmuje także miedzy innymi: - wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiarem i 

specyfikacją techniczną i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ, - wykonanie robót 

towarzyszących takich jak: zabezpieczenie terenu robót itp. - zapewnienie, zgodnej z 

odrębnymi przepisami, organizacji, oznakowania i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót 

budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia odkrytych części obiektu 

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady, silny wiatr, itp.), - doprowadzenie 

terenu budowy po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, demontaż obiektów 

tymczasowych, wywozu i zlecenia utylizacji wszystkich materiałów odpadowych na własny 

koszt oraz uporządkowanie terenu wokół placu budowy, - zabezpieczenie dojścia do posesji 

użytkownikom obiektu. Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 3 letniej 

gwarancji na wykonane roboty budowlane liczonej od daty odbioru końcowego robót.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.23.30-8, 45.41.00.00-4, 

45.42.11.12-2, 45.42.11.13-9, 45.42.11.14-6, 45.42.11.15-3, 45.44.21.00-8, 45.44.21.80-2, 

45.45.30.00-7. 

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: 11.07.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4. 

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

 COMPLEX-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 54, 33-230 Szczucin, kraj/woj. 

małopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 331824,52 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 171928,17 

 Oferta z najniższą ceną: 129612,50 / Oferta z najwyższą ceną: 274370,21 

 Waluta: PLN. 

 


