
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 103074-2015 z dnia 2015-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza

na pomieszczenia biurowe w budynku A część prawa przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie. Jest to kontynuacja montażu

instalacji...

Termin składania ofert: 2015-05-20

Szczecin: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na

pomieszczenia biurowe w budynku (A) część prawa przy ul. Kaszubskiej

35 w Szczecinie -Wykonanie instalacji sieci strukturalnej z instalacją

napięcia gwarantowanego.

Numer ogłoszenia: 162782 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015

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: 103074 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj.

zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania

poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku (A) część prawa przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie

-Wykonanie instalacji sieci strukturalnej z instalacją napięcia gwarantowanego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z

Przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe w budynku A część

prawa przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie. Jest to kontynuacja montażu instalacji napięcia gwarantowanego

oraz sieci strukturalnej, wybudowanej w piwnicy i parterze. 1. Zakres robót obejmuje: 1)montaż rozdzielnicy

głównej z układami pomiarowymi w piwnicy 2) rozbudowa instalacji napięcia gwarantowanego z montażem UPS

w serwerowni 3) rozbudowa instalacji okablowania sieci komputerowej; W związku z potrzebą zachowania

jednolitej infrastruktury teleinformatycznej w budynku Zamawiający wymaga aby systempasywny okablowania

strukturalnego realizowany był w identycznej technologii jaka została zainstalowana w nowopowstałej sieci w

piwnicy, parterze i poddaszu. Zachowanie jednolitej technologii pozwoli objąć całą instalację jednolitą gwarancją
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producenta systemu TE Connectivity na 25 lat oraz przyczyni się do wymaganej, pełnej kompatybilności systemu

połączeń w budynku. Zainstalowany w piwnicy, parterze i na poddaszu system oparty jest o kabel podwójnie

ekranowany S/FTP kategorii 7A ISO, 4 pary 23AWG w osłonie typu LSFRZH. Zespół gniazda użytkownika

stanowi gniazdo ACO Ultra 2GHz ekranowane z uchwytem typu Mosaic 45, gniazdo takie uzupełnione jest

wkładką wymienną z interfejsem 1xRJ45 kategorii 6A ISO w kolorze RAL9010. Strona szafy serwerowej zawiera

panel krosowy ACO Ultra 2GHz 24 portami HD o wysokości montażowej 2U w kolorze RAL9005 uzupełniony

wkładką wymienną z interfejsem 1xRJ45 kategorii 6A ISO w kolorze RAL9005. Po obu stronach łącza stałego

występuje ten sam typ wkładki różniący się jedynie kolorem. 2. Szczegółowy opis robót budowlanych został

zawarty w projektach budowlano-wykonawczych, przedmiarze robót - szczegółowych kosztorysach nakładczych,

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - elektryczna i teletechniczna. 3.

Zamawiający dopuszcza udział w realizacji przedmiotu umowy podwykonawców. 4. Wykonawca wykona

przedmiot zamówienia zgodnie z projektami budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych, przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami

i normami oraz przekaże przedmiot niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej określonym. 5.

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 i

Nr 170 poz. 1217) posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień

w specjalności: - instalacji elektrycznych - co najmniej 1 osoba. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy

zastosowania rozwiązań materiałowych i technologicznych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym,

przedmiarami robót - szczegółowymi kosztorysami nakładczymi i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robót Budowlanych. Przed złożeniem ofert wskazana jest wizja lokalna terenu budowy - kontakt z

Janusz Piojda - inspektorem nadzoru branży elektrycznej, tel: 91 8211464. Wizja lokalna odbędzie się w dniu

14.05.15 r, zbiórka godz. 12.00 dyżurka KMP w Szczecinie, ul. Kaszubska 35. 7. Wszelkie nazwy własne

dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować jako jedne z

możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych producentów o

równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. W przypadku zastosowania równoważnych urządzeń i

materiałów oferent jest zobowiązany przedstawić opis oferowanych urządzeń i materiałów równoważnych

podając nazwę producenta, markę, typ i dołączyć certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., które określają

właściwości i parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 u Pzp Wykonawca, który powołuje się na

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez

niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.43.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

GAMLES Sp. z o.o., ul. Wielka Odrzańska 28, 70-535 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2663339,31 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty: 1845949,18

Oferta z najniższą ceną: 1845949,18 / Oferta z najwyższą ceną: 2567387,55

Waluta: PLN.
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