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Ogłoszenie nr 363703 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.

Zabrze: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. pn.
Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego
Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku
Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19. ZP/34/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: 334035
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 337670

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. pn. Rewitalizacja i udostępnienie
poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu
budynku Muzeum zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19. ZP/34/MGW/2016
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP/34/MGW/2016
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II.2) Rodzaj zamówienia:
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:
I. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) wraz z wszelkimi
uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację przedsięwzięcia, w
tym uzyskanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, opinii Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
obejmującego swoim zakresem Budynek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3
Maja 19. Pełnienie nadzorów autorskich (do 10 nadzorów) w czasie realizacji robót
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji. II. Obszar objęty
opracowaniem Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu na
działkach nr 2316/16, 3844/14, 3846/9. III. Informacje ogólne dotyczące terenu objętego
opracowaniem Obszar objęty opracowaniem od strony północnej i zachodniej graniczy z
terenem Szpitala Klinicznego od strony wschodniej z ul. 3 Maja, od strony północnej z ul.
Bohaterów Warszawskich. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od ul. 3 Maja. Wjazd
na działki odbywa się z ul. Bohaterów Warszawskich. Obiekt objęty opracowaniem w 1993r.
wpisano do rejestru zabytków pod nr A/1538/93. Budynek jest zbliżony kształtem do litery C z
wewnętrznym dziedzińcem w całości podpiwniczony posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz
poddasze nieużytkowe. Aktualnie budynek pełni funkcję muzealne: - Piwnica – pomieszczenia
magazynowe i pomieszczenia techniczne w skrzydle północnym znajdują się pomieszczenia
biurowe - Parter – ekspozycja muzealna - I piętro – funkcja ekspozycyjna, pomieszczenia
biurowe oraz sala witrażowa - II piętro – funkcja ekspozycji oraz pomieszczenia biurowe Poddasze – nieużytkowe poddasze oraz nadszybie dźwigu Zamawiający dostarczy Wykonawcy
mapę do celów projektowych w terminie nie późniejszym niż 10 stycznia 2017 roku.
Opracowanie mapy do celów projektowych nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia IV.
Dane techniczne istniejącego obiektu Budynek posiada konstrukcje tradycyjną murowaną z
cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian zewnętrznych w poziomie
piwnic wynosi zasadniczo 51 i 64 cm, ścian wewnętrznych 51 cm. Ściany nośne w poziomie
parteru: zewnętrzne 51 cm, wewnętrzne 51, 38 i 25 cm. Dodatkowe ściany wykonane w
ramach adaptacji w poziomie drugiego piętra posiadają grubość 25 cm. Dach dwuspadowy z
czterospadkową połacią dachową nad wieżą. Pokrycie wykonane z papy na pełnym
deskowaniu na połaci dwuspadowej, pokrycie z blachy płaskiej na deskowaniu nad wieżą.
Stropy nad parterem posiadają konstrukcje drewnianą belkową nada piwnicami odcinkowe
sklepienia murowane oparte na ścianach i belkach stalowych. Stropy nad piętrem żelbetowe,
płyty na belkach stalowych wykonane w ramach adaptacji. Budynek w układzie
konstrukcyjnym zasadniczo we wszystkich swych częściach posiada podłużny układ ścina
nośnych. W części frontowej dwa trakty stropów. Na fundamentach mieszany układ ścian i
elementów nośnych w częściach bocznych. Strop nad piwnicami podparto dodatkowo ścianami
poprzecznymi piwnic oraz podciągami i żebrami stalowymi. 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. Stosownie do art. 29 ust. 5 Zamawiający informuje, że
kwestie związane z dostosowaniem przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych
zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
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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: 07/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT288500.00
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami
Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zespół Projektowy Kontrapunkt, louay.farah@kvp.pl, ul. Zabłocie 39, 30-701,
Kraków, kraj/woj. małopolskie
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 329640.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 329640.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 590400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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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