
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 85712-2015 z dnia 2015-04-15 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Zabrze
Zakup i montaż całoszklanych drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych (3 szt.) w sali ekspozycyjnej budynku 
łaźni łańcuszkowej w miejscu istniejących otworów. W miejscu pierwotnie przewidzianych w projekcie zaślepień 
ściany (w ilości 3...

Zabrze: Dostawa i montaż całoszklanych drzwi wewnętrznych w Sali 
ekspozycyjnej budynku Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu przy ul. 

Wolności 408 - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach 
zadania podstawowego pn: Wykonanie w formule zaprojektuj i 

wybuduj zadania pn.: Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej 
wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz budową 

pomostu dla zwiedzających Skansen Królowa Luiza wraz 
infrastrukturą towarzyszącą.

Numer ogłoszenia: 121554 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015
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: 85712 - 2015r.

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

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. 

śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż całoszklanych drzwi 

wewnętrznych w Sali ekspozycyjnej budynku Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu przy ul. Wolności 408 - 

zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pn: Wykonanie w formule 

zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Rewitalizacja budynku Łaźni Łańcuszkowej wraz z 

zagospodarowaniem przyległego terenu oraz budową pomostu dla zwiedzających Skansen Królowa 

Luiza wraz infrastrukturą towarzyszącą..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
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II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i montaż całoszklanych drzwi dwuskrzydłowych 

wewnętrznych (3 szt.) w sali ekspozycyjnej budynku łaźni łańcuszkowej w miejscu istniejących otworów. 

W miejscu pierwotnie przewidzianych w projekcie zaślepień ściany (w ilości 3 otworów) znajdujących się 

pomiędzy salą ekspozycyjną a holem, wykonane zostaną w formie 3 szt. drzwi dwuskrzydłowych II.4) 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.31-1..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.31-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013 w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast. Działanie 6.2. rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 rewitalizacja - duże miasta..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Pl. Piastów 10, 44-101 Gliwice, 

kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55376,33 PLN.

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 70022,81

Oferta z najniższą ceną: 70022,81 / Oferta z najwyższą ceną: 70022,81

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 

ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna
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Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne Art. 67 ust. 1 pkt 6. Uzasadnienie faktyczne: Aktualny stopień 

zaawansowania prac w ramach ww. umowy z Wykonawcą wymusił konieczność ponownego 

przeanalizowania przez Zamawiającego pierwotnie przyjętych założeń jakościowych tj. wizualnych 

oraz funkcjonalnoużytkowych pomieszczeń, w skutek czego uznano, iż w celu zachowania 

zamierzonych standardów, należy zachować historyczną strukturę ściany z pięcioma otworami w 

ścianie wewnętrznej sali ekspozycyjnej - a nie jak do tej pory zakładano całkowite ich zaślepienie. 

Przyjęte rozwiązanie umożliwi spełnienie standardów zarówno pomieszczenia samodzielnie 

funkcjonującego, umożliwiającego organizację zamkniętych imprez jak i pomieszczenia 

ogólnodostępnego, pozwalającego na organizację otwartych wystaw i ekspozycji. W związku z 

powyższym, w miejscu pierwotnie przewidzianych w projekcie zaślepień ściany (w ilości 3 otworów) 

znajdujących się pomiędzy salą ekspozycyjną a holem, wykonane zostaną w formie 3 szt. drzwi 

dwuskrzydłowych. Ustala się jednocześnie, iż z uwagi na fakt iż wprowadzana zmiana jest 

nieistotna z punktu widzenia realizacji projektu, nie będzie ona wymagała zmiany projektu oraz 

pozwolenia na budowę, w związku z czym dokonany zostanie przez Wykonawcę wpis do dziennika 

budowy poprzez który wprowadzona zostanie stosowna zmiana opisanego elementu. Zamawiający 

w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu do zamówienia podstawowego przewidział możliwość 

udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Zamówienie 

będzie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu 

wykonawcy robót podstawowych. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu 

nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające nie przekroczy 30% wartości zamówienia 

podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie 

uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i 

jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
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