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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 500114155-N-2018 z dnia 22-05-2018 r.

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna
Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i odbudowa poterny między Bastionem
Nowowiejskim a Kleszczem (etap II)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550063-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
Informacje dodatkowe:
Zadanie to jest zarekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu
Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków.
I. 1) NAZWA I ADRES:
Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 89150394600000, ul. ul. Kręta 4, 57215 Srebrna Góra, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 74 818 00 99, e-mail zarzad@forty.pl, faks 74 818 00 99.
Adres strony internetowej (url): www.forty.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zamawiający udzielający zamówienia o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy PZP.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): Bastion Górny - remont i odbudowa poterny między
Bastionem Nowowiejskim a Kleszczem (etap II)
Numer referencyjny
ZP-271-2/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Zadanie ma na celu restaurację zabytkowych struktur obiektu i przywrócenie komunikacji pomiędzy Koroną Bastionu Górnego, a Koroną
Bastionu Nowowiejskiego i Kleszczy poprzez udrożnienie, remont i odbudowę zniszczonych części podziemnego przejścia w poternie Bastionu
Górnego (chodnik nr 0139-0142). Obecnie dostęp fizyczny do wałów obronnych i korony Bastionu Górnego jest niemożliwy ze względu na
zarwanie części sklepienia i zasypanie wnętrza poterny oraz strefy wejściowej zarówno od wnętrza poterny (dolnej części) jak i strony
dziedzińca Bastionu(górna cześć). Przedmiotowa budowla przejścia (chodnik 0139-0142) miała na celu komunikację pomiędzy koroną
Bastionu Górnego, a koroną Bastionu Nowowiejskiego i Kleszczy. Przejście wykonano jako murowane w większości z kamienia łamanego
(gnejsu) oraz z cegły pełnej 29x14x7,5 cm w zakresie sklepień.Przejście ma formę tunelu szerokości 124 cm, wys. 250-377 cm, z grubymi,
masywnymi ścianami około 120 cm grubości, sklepieniem kolebkowym gr. ok. 60 cm. , na odcinku ok 13 m biegnie klatka schodowa, która
pozwalała pokonać różnice wysokości (ok. 7m) między poziomem poterny a koroną Bastionu Górnego. W chwili obecnej przejście jestw
większej części niedrożne. W zakres rzeczowy robót konserwacyjno- budowlanych wchodzą następujące zadania: •udrożnienie i stabilizacja sklepienia i ścian w dolnej części przejścia na koronę Bastionu, •odbudowa (od wewnątrz) zawalonego sklepienia i ścian w dolnej części
przejścia na koronę Bastionu, •udrożnienie w górnej części przejścia na koronę Bastionu, •odbudowa (od wewnątrz) zawalonego sklepienia i
ścian w górnej części przejścia na koronę Bastionu, •zabezpieczenie pustek w nasypie ziemnym nad zawalonymi sklepieniami poterny, od
strony wału obronnego, w celu zatrzymania zalewania przez wody opadowe – wyremontowanych przestrzeni.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

(jeżeli dotyczy):

zapotrzebowania i wymagań )

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45262000-1, 71300000-1, 45200000-9, 45400000-1, 45450000-6, 45453000-7

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 249460.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a9f9cd60-e875-4723-9a0d-0d95be672681
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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych "AMC" Andrzej Ciszewski
Email wykonawcy: info@amc.net.pl
Adres pocztowy: Mników 389
Kod pocztowy: 32-084
Miejscowość: Morawica
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 306835.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 306835.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 333208.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a9f9cd60-e875-4723-9a0d-0d95be672681

2/3

22.05.2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a9f9cd60-e875-4723-9a0d-0d95be672681

3/3

