
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 24153-2014 z dnia 2014-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piła
1. Zaprojektowanie i wybudowanie 37 domków letniskowych na terenie Ośrodka Turystyczno-
Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki k/Piły. Zamawiający w programie funkcjomalno- 
użytkowym przewiduje zaprojektowanie i budowę 3 rodzajów domków...
Termin składania ofert: 2014-02-21 

Piła: Zaprojektowanie i wybudowanie 37 domków letniskowych na terenie Ośrodka 
Turystyczno-Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki k/Piły.
Numer ogłoszenia: 58667 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
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: 24153 - 2014r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła, woj. 
wielkopolskie, tel. 67 2132783, 2142831, faks 67 2132776.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wybudowanie 37 
domków letniskowych na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki 
k/Piły..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zaprojektowanie i wybudowanie 37 domków 
letniskowych na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki k/Piły. 
Zamawiający w programie funkcjomalno- użytkowym przewiduje zaprojektowanie i budowę 3 
rodzajów domków z podziałem na: - 7 szt domków o powierzchni 54 m; - 20 szt domków o 
powierzchni 61 m2; - 10 szt domków o powierzchni 72 m2. Konstrukcja budynków zostanie 
wykonana z drewna klasy C27, sosnowego: sezonowanego, suszonego komorowo, struganego 
czterostronnie. Wszystkie elementy drewniane (podwaliny, belki podłogowe, łaty, kontrłaty, deska 
tarasowa) zostaną zabezpieczone  przed korozją biologiczną poprzez impregnacje ciśnieniową w 
klasie IV (według normy PN- EN351-1). Elementy drewniane narażone na działanie warunków 
atmosferycznych (elewacja, nadbitki okapów, balustrady itp.) zostaną zabezpieczone impregnatem 
do drewna konstrukcyjnego, a następnie pomalowane lazurą ochronną o podwyższonej 
odporności.Elementy drewniane wewnątrz budynku (boazeria, belki stropowe, opaski, listwy 
wykończeniowe) zostaną pomalowane olejem do drewna. Budynki zostaną zaprojektowane w 
sposób określony w przepisach prawa budowlanego (art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego oraz 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
z 2002 r. z późn. zm), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając  niezbędne warunki do 
korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich. Wykonanie zamówienia obejmuje trzy etapy: a) fazę wykonania usługi projektowej, 
b) fazę wykonania robót budowlanych, c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 1.2. Zakres prac 
projektowych - projekt architektoniczno-budowlany, - projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=24153&rok=2014-02-06


wraz z przyłączem, - projekt elektrycznej instalacji grzewczej, - projekt wewnętrznej instalacji 
wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączem, - uzgodnienia dokumentacji w zakresie niezbędnym do 
uzyskania pozwolenia na budowę, - uzyskanie pozwolenia na budowę, - świadectwo energetyczne 
1.3. Zakres prac budowlanych - wykonanie fundamentów - montaż budynków na fundamentach, - 
montaż instalacji wewnątrz budynków (wodna, kanalizacyjna, elektryczna), - przyłączenie instalacji
wewnątrz budynków do istniejących sieci zewnętrznych, Domy wypoczynkowe zostaną 
posadowione w miejscach starych domków z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 45.00.00.00-0, 45.21.24.13-4, 
45.21.21.72-2.

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: 18.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

• Konsorcjum Firm: Posbau SA. Budownictwo Uprzemysłowione Poznań - Lider;  Andrzej 
Kmieć Firma Projektowo - Budowlana 60- 456 Pozna, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 
Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4019918,70 PLN.

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

• Cena wybranej oferty: 3590000,00

• Oferta z najniższą ceną: 3590000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6358558,80

• Waluta: PLN.


