
Ogłoszenie nr 94264 - 2017 z dnia 2017-06-08 r. 

Słupsk:  

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 
„Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy 

zabytkowym obiekcie Młyna Zamkowego na kanale rzeki Słupi. 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 76826-2017 
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych: nie 
 

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 Pomorza Środkowego w Słupsku, krajowy 

numer identyfikacyjny 27780700000, ul. ul. Dominikańska  42499, 76200   Słupsk, 

państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 059 8424081/82 w. 320, 8463020, faks 

598 426 518, e-mail muzeum@muzeum.slupsk.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.muzeum.slupsk.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury 

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:  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

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:  
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z 

remontem budynku elektrowni oraz prace mechaniczne związane z remontem i 

modernizacją hydrozespołu elektrowni wodnej: 1.1. część elektryczna z 

automatyką: a) wymianę linii kablowej na połączeniu generatora z szafą zasilająco-

sterowniczą, b) wymianę szafy zasilająco-sterowniczej, c) wymianę instalacji 

wewnętrznych i zewnętrznych, d) remont generatora; 1.2. część budowlana: a) 

naprawę tynków wewnętrznych w budynku elektrowni wraz z zabezpieczeniem 

powłoką ochronną, b) wykonanie posadzki z natyposlizgową powłoką oraz 

wykonanie korytek odwodnieniowych w posadzce budynku elektrowni, c) 

oczyszczenie zewnętrznych balustrad, kładek roboczych kanału dolotowego i 

odpływowego z zabezpieczeniem farbami ochronnymi (wymiana przewodów 

grzewczych odladzających z izolacją termiczną), d) naprawę tynków 

wewnętrznych budowli wraz z zabezpieczeniem powłoką ochronną, e) 

oczyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych konstrukcji betonowych i metalowych 

budowli z zabezpieczeniem farbami ochronnymi; 1.3. część mechaniczna: a) 

remont zasuw z wymiana uszczelnień – 4 kpl.:  oczyszczenie zasuw i bocznych 

prowadnic z zabezpieczeniami farbami antykorozyjnymi,  wymianę uszczelnień 

zasuw,  wymianę przewodów grzewczych odladzających policzków boczne 

prowadnice, b) remont napędu służącego do podtrzymania zasuw – 4 kpl., c) 

remont turbiny, układu kierowniczego, przekładni, d) wymianę wszystkich 

przewodów metalowych i gumowych obwodów hydraulicznych, e) remont krat na 

wlocie do turbiny z zabezpieczeniem farbami anty-korozyjnymi, f) wymianę 

kompletu osłon kabli wychodzących z budynku Małej Elektrowni Wodnej oraz 

osłon kabli przebiegających przez kładkę roboczą, g) renowację elementów 

metalowych. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 

 

II.5) Główny Kod CPV: 45311200-2 

Dodatkowe kody CPV: 45262690-4, 50530000-9 

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: 07/06/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT200200.00 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert1 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

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  

Elektro-Z Piotr Zommer,  piotr-zommer@wp.pl,  71-175 Szczecin, ul. Włodkowica 23/4,  71-

175,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie 

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 245.508,00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 245.508,00 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 245.508,00 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom Tak  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom: 141.450,00 

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.  
 


