
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 195426-2015 z dnia 2015-07-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zabrze
1) Nazwa Zamówienia: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni 
łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408. Zamówienie realizowane w ramach 
zadania inwestycyjnego pn....
Termin składania ofert: 2015-08-18 

Zabrze: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach 
restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni 

Królowa Luiza, Zabrze ul. Wolności 408.
Numer ogłoszenia: 238174 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015

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: 195426 - 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: Wykonanie instalacji klimatyzacji w 

pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze 

ul. Wolności 408..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Nazwa Zamówienia: Wykonanie instalacji klimatyzacji w 

pomieszczeniach restauracyjnych budynku łaźni łańcuszkowej w zespole kopalni Królowa Luiza, Zabrze 

ul. Wolności 408. Zamówienie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Europejski Ośrodek 

Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, etap II - 

Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej. 2) Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji schładzania 

powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach budynku Łaźni Łańcuszkowej - 

zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Wolności 408 (działka nr 4379-64). Zasadniczymi elementami 

systemu klimatyzacji będą: jednostki wewnętrzne (parowniki) zlokalizowane w 3 pomieszczeniach - w 
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strefie gastronomicznej obiektu oraz jednostka zewnętrzna (skraplacz) posadowiona w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku. Instalacja połączeniowa wykonana będzie z rur miedzianych - zabezpieczonych w 

miejscach przejścia przez przegrody budowlane. Zasilanie urządzeń - należy wykonać z istniejącej 

tablicy bezpiecznikowej. 3) Szczegółowy zakres robót budowlanych: - Roboty przygotowawcze - 

organizacja placu budowy, - Wykonanie konstrukcji pod jednostkę zewnętrzną układu klimatyzacji - 

Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej układu klimatyzacji, - Dostawa materiału i montaż instalacji 

freonowej ułożonej w gruncie od jednostki zewnętrznej do budynku, - Dostawa materiału i montaż 

instalacji elektrycznej ułożonej w gruncie od budynku do jednostki zewnętrznej, - Wykonanie przejść 

instalacyjnych w przegrodach budowlanych, - Demontaż i ponowny montaż chodników z kostki 

brukowej, - Dostawa materiału i montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach konsumpcyjnych, - 

Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach konsumpcyjnych, - Dostawa materiału i 

montaż instalacji sterowniczej wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych, - Dostawa materiału i montaż 

instalacji odprowadzenia skroplin, - Dostawa materiału i montaż instalacji zasilania elektrycznego 

wewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych oraz pompek skroplin, UWAGA: Ze względu na ryczałtowy 

sposób wynagradzania przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej dokumentacji mają 

charakter jedynie pomocniczy i służą - wraz z pozostałymi elementami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia - do wyceny kosztów wykonania zamówienia przez potencjalnych oferentów. 4) 

Rozwiązania równoważne Ilekroć w specyfikacji, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowe, 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, załącznikach, dokumentacji projektowej, 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, załącznikach, dokumentacji 

projektowej. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany 

udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że 

oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży 

Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu 

określi nazwę producenta, typ-model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną 

identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w 

poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), za pomocą norm, aprobat, 
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specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W 

przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia 

Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom 

opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach 

odniesienia, w tym dokumenty równoważne. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z 

przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 

45.22.00.00-5, 45.22.30.00-6, 45.33.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6, 45.33.12.00-8, 

31.00.00.00-6, 31.32.10.10-7, 31.32.17.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

projekt/program: Zamówienie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Europejski Ośrodek 

Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu, etap II - 

Rewitalizacja budynku łaźni łańcuszkowej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

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

Arico Sp. z o.o., ul. Oficerska 4, 43-143 Lędziny, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128546,99 PLN.

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 133180,09 

Oferta z najniższą ceną: 133180,09 / Oferta z najwyższą ceną: 158969,79 

Waluta: PLN .
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