Przedmiot: Dobudowa dźwigu towarowo-osobowego wraz z przebudową elewacji w budynku przy
ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu (adres do korespondencji ul. Ruska 46c)
Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego
Województwo: dolnośląskie
Adres: 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 3
Telefon: 071 7778400
Fax: 071 7777506
Strona internetowa: www.zzk.wroc.pl
Data publikacji: 2015-07-20
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobu Komunalnego, 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 3, REGON:
93267144800000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakres prac obejmuje m.in.:
a) rozbiórkę istniejącego stalowego szybu windowego,
b) przebudowę fragmentu elewacji w bezpośrednim sąsiedztwie dźwigu; przemurowanie nadproży i
otworów drzwiowych, montaż drzwi przystankowych, tynkowanie elewacji,
c) pogłębienie podszybia i wykonanie pali fundamentowych
d) wykonanie nowego, murowanego szybu windowego wraz z elewacją z paneli typu sandwich i
siatki cięto-ciągnionej,
e) dostawę i montaż windy towarowo-osobowej,
f) prace towarzyszące w zakresie instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych (zasilanie
i
oświetlenie dźwigu i elewacji, ogrzewanie i odwodnienie szybu)
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje m.in.:
a) rozbiórkę istniejącego stalowego szybu windowego,
b) przebudowę fragmentu elewacji w bezpośrednim sąsiedztwie dźwigu; przemurowanie nadproży i
otworów drzwiowych, montaż drzwi przystankowych, tynkowanie elewacji,
c) pogłębienie podszybia i wykonanie pali fundamentowych
d) wykonanie nowego, murowanego szybu windowego wraz z elewacją z paneli typu sandwich i
siatki cięto-ciągnionej,

e) dostawę i montaż windy towarowo-osobowej,
f) prace towarzyszące w zakresie instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych (zasilanie
oświetlenie dźwigu i elewacji, ogrzewanie i odwodnienie szybu)

i

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 6 miesięcy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zzk.wroc.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
2015-08-04 godzina: 10:00, miejsce: Oferty można składać w pok. 13 (parter) przy ul.
Grabiszyńskiej 257 we Wrocławiu lub w Kancelarii Ogólnej w siedzibie ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3
we Wrocławiu, a także przesłać pocztą
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

