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Ogłoszenie nr 365226 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.

Zabrze: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego
Śląska na przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu.
ZP/32/MGW/2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 319481
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, krajowy numer identyfikacyjny
24322042000000, ul. ul. Jodłowa 59, 41800 Zabrze, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 32 630 30 91,
faks 32 277 11 25, e-mail amaraszek@muzeumgornictwa.pl, kpoprawa@muzeumgornictwa.pl,
esmietana@muzeumgornictwa.pl
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumgornictwa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rewitalizacja i udostępnienie
poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska na przykładzie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu.
ZP/32/MGW/2016
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP/32/MGW/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
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Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej (Projekt budowlany i
wykonawczy) wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi
realizację przedsięwzięcia w tym z uzyskanie pozytywnej decyzji pozwolenia na budowę
obejmującego swoim zakresem: a)zagospodarowanie terenu przy Skansenie Górniczym Królowa
Luiza. Opracowanie powinno obejmować prace budowlane związane z terenem pomiędzy
budynkami skansenu, elementami urbanistycznymi oraz elementami małej architektury powiązanej
z funkcją podstawową. b) budynek maszynowni szybu Prinz Schoenaich, którego przestrzeń będzie
pełniła funkcję wystawienniczą, c) budynek warsztatu elektrycznego (dawnej skraplarni), którego
przestrzeń będzie pełniła funkcję pracowni konserwatorskiej – warsztatu konserwatorskiego jak
również częściowo otwartej pracowni z wydzieloną częścią ekspozycyjną dostępną dla turystów. d)
Pomieszczenia zagłębione w gruncie pomiędzy murem oporowym a piwnicami budynku Prinz
Schoenaich wraz z renowacją istniejącego muru oporowego. e) pełnienie nadzoru autorskiego. 2.
Rozwiązania równoważne Ilekroć w specyfikacji, umowie i innych załącznikach, jest mowa o
-produkcie, materiale czy systemie typu lub np. - należy przez to rozumieć produkt, materiał czy
system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż
zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji umowie i innych załącznikach, znaki handlowe,
towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia
cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie
nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację
uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza
się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości,
docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy
rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie i innych
załącznikach. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej - SIWZ)
oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt
2 i ust. 3 Ustawy Pzp, w tym dokumenty równoważne. 3. Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ wraz z załącznikami. 4.
Zamawiający odstępuje od wymogu zapisu art. 29 ust.3a Ustawy pzp ze względu na charakter
postępowania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 71250000-5, 71251000-2, 71320000-7, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT387045.50
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
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Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Elpro-7, biuro@elpro7.pl, ul. Ziemska 1, 41-800, Zabrze, kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 474780.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 292740.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 585480.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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