
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u
Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dominikańska, 5-9

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 059 8424081

1.5.8.) Numer faksu: 059 8426518

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.slupsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.muzeum.slupsk.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u
Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bcc43dd-058b-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00278456/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-22 13:34

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007149/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u
Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00163525/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MPŚ-X.261.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3187382,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
1. Roboty budowlano–remontowe dotyczące całkowitej odbudowy poddasza oraz remontu
parteru z wydzieleniem i budową nowych sanitariatów.
1.1.Zakres prac:
a) prace polegające na odtworzeniu spalonego podczas pożaru poddasza obiektu o konstrukcji
szachulcowej – powierzchnia użytkowa około 252 m2.
b) prace na parterze związane z zalaniem wodą podczas pożaru.
2. Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych.
2.1. Zakres planowanych robót:
a) wymiana instalacji c.o. w obrębie projektowanej zabudowy:
b) montaż przyłącza wodociągowego.
c) montaż instalacji wodociągowej.
d) montaż instalacji kanalizacyjnej.
e) montaż wentylacji:
3.Wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie:
a) wykonanie wewnętrznej zalicznikowej linii zasilającej:
b) wytyczenie w terenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
c) montaż rozdzielni, wlz-ty, instalacje elektryczne.
d) montaż instalacji niskonapięciowej: instalacja SSP i oddymiania:
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e) wykonanie instalacji strukturalnaej LAN
f) wykonanie instalacji RTV.
g) wykonanie instalacji SSWiN.
h) wykonanie instalacji odgromowej.
Uwaga!
Wymagana, minimalna klasa CPR kabli i przewodów w obiekcie:
• budynek (poza drogami ewakuacyjnymi) - klasa CPR – Dca-s2, d1, a3,
• drogi ewakuacji - klasa CPR - B2ca-s1b, d1, a1,
• dopuszcza się prowadzenie kabli elektrycznych rozprzestrzeniających ogień, pod warunkiem
okrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm.
Zapewnia to nierozprzestrzenianie płomienia (ognia) po kablach

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3304198,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3950000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3304198,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe ALPY-UNION Hanna Szuran-Kogut

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8391978138

7.3.3) Ulica: ul. Lutosławskiego 4/12

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.5) Kod pocztowy: 76-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3304198,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wskazuje się, że na ePUAP wpłynął dokument od EL-TEAM TOMASZ KOSIŃSKI Wrzeście 40,
84-352 Wicko zatytułowany: OFERTA KLUKI-CAŁOŚĆ, którego nie można było otworzyć.
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