
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 208972-2015 z dnia 2015-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zabrze
Wymagania ogólne. 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia w postaci 2 sztuka 
szklanych witryn do obiektu Budynku Obsługi Ruchu Turystycznego zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 93 w 
Zabrzu zgodnych ze szczegółowym opisem...
Termin składania ofert: 2015-08-25 

Zabrze: Dostawa i montaż witryn szklanych do Budynku Obsługi 
Ruchu Turystycznego zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 93 w 

Zabrzu
Numer ogłoszenia: 261096 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 208972 - 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 witryn szklanych do 

Budynku Obsługi Ruchu Turystycznego zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 93 w Zabrzu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymagania ogólne. 1) Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa i montaż wyposażenia w postaci 2 sztuka szklanych witryn do obiektu Budynku Obsługi Ruchu 

Turystycznego zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 93 w Zabrzu zgodnych ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia. 2) Zamawiający wymaga aby dostarczone przedmioty były fabrycznie nowe, nie 

mające defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani innych wynikających z innych zaniedbań 

Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. 3) Wykonawca może 

złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ lub równoważny tj. o parametrach nie 

gorszych niż podane w SIWZ. 4) Wyposażenie dostarczone w ramach zamówienia musi być fabrycznie 

nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz wymaganiom 
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Na materiały, z których wykonane jest dostarczane 

wyposażenie Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 6) Szklane witryny mają być wykonane ze szkła hartowanego gr min. 10 mm. 7) 

Wynagrodzenie za zamówienie nie podlegać będzie zmianie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu wyposażenia do miejsc 

dostawy, rozładunku, wniesienia, montażu i ustawienia we wskazanym przez Zamawiającego 

pomieszczeniu, uprzątniecie opakowań, ew. opłaty celne naliczone zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami oraz koszty wynikające ze zobowiązań z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji 

jakości. 8) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcje obsługi dostarczanych przedmiotów - 

jeżeli dotyczy . 9) Miejscem dostawy i montażu jest obiekt zlokalizowany przy ul. 3-go Maja 93 w Zabrzu. 

10) Jako dostawę należy rozumieć zakup poszczególnych produktów, transport, wniesienie ich do 

pomieszczenia w budynku, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń i inne wyżej nie 

wymienione, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i 

sprawnej. 11) Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż obiekt do którego dostarczane jest wyposażenie 

jest po remoncie. Wszelkie jego uszkodzenia spowodowane realizacją niniejszego zamówienia zostaną 

naprawione na koszt Wykonawcy. 12) Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał termin dostawy i 

montażu wyposażenia. 13) Wykonawca ma obowiązek po udzieleniu zamówienia w oparciu o wizję 

lokalną zweryfikować dokładne wymiary montowanego wyposażenia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo w przypadku wystąpienia takiej okoliczności z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego do 

zmiany proponowanych w planie rozmiarów (długość, szerokość, wysokość). 2. Zakres dostawy Zgodnie 

z Tabelą 1 do SIWZ: szklana witryna - szt. 2. 3. Rozwiązania równoważne Ilekroć w specyfikacji, 

umowie, 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, 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 dostawy 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. 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 

Strona 2 z 3

2015-10-05http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=261096&rok=20...



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, 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..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.90.00-4, 31.67.11.00-1, 44.20.00.00-2, 14.82.00.00-5.

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: Projekt 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: 16.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

JOWIX TRIOMET sp. z o.o., ul. Kaliny 16A, 41-600 Świętochłowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14500,00 PLN.

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 17773,50 

Oferta z najniższą ceną: 17773,50 / Oferta z najwyższą ceną: 35670,00 

Waluta: PLN .
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