
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa zagrody Anny Kotsch. Montaż pompy ciepła, wykonanie przyłącza c.o. z rur preizolowanych oraz montaż
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

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: 59 842-40-81

1.5.8.) Numer faksu: 59 842-65-18

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

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://muzeum.slupsk.pl/BIP/

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:
Przebudowa zagrody Anny Kotsch. Montaż pompy ciepła, wykonanie przyłącza c.o. z rur preizolowanych oraz montaż
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd7bf9f8-4ba1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456063/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24 10:11

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047044/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa zagrody Anny Kotsch. Montaż pompy ciepła, wykonanie przyłącza c.o. z rur preizolowanych oraz montaż
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

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

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00394888/01

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.261.5.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 158647,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowalne związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
zagrody Anny Kotsch. Montaż pompy ciepła, wykonanie przyłącza c.o. z rur preizolowanych oraz montaż wewnętrznej
instalacji centralnego ogrzewania”
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: 
A. Zakres planowanych robót elektrycznych:
1/ Modernizacja technologii węzła energetycznego w zakresie:
- wykonanie wykopów pod ułożenie kabli energetycznych,
- ułożenie na podsypce piaskowej kabli YKYżo 5x16 mm2 i YKYżo 5x 6 mm2 oraz YKSY 19x1 mm2 we
wspólnym wykopie (sumaryczna długość wykopu l= 88m)
- wprowadzenie kabli do budynku,
- obróbka kabli,- montaż na przygotowanym podłożu tablicy rozdzielczej z kompletnym
wyposażeniem,
-montaż obok tablicy TM sterownika WPM Econ5 – szt. 1
- montaż kabli YKYżo 5x16 mm2 i YKYżo 5x 6 mm2 oraz YKSY 19x1 mm2na ścianach wewnątrz
budynku,
- układanie przewodów sterujących do pomp i czujników - YnKSY 3x1 mm2 w rurkach instalacyjnych
i korytkach n/t (sumaryczna długośc – c`a 30m przewód w rurach)
- podłączenie kabli pod zaciski lub bolce,
- badanie skuteczności zerowania i pomiar rezystancji) modernizacja technologii węzła energetycznego
B. Zakres planowanych robót sanitarnych:
1/ Modernizacja technologii węzła energetycznego w zakresie:
- wykonanie fundamentu pod pompę ciepła,
- montaż pompy ciepła (z demontażu),
- montaż podgrzewacza odpływu kondensatu,
- montaż zbiornika buforowego z grzałką,
- montaż sterownika pracy pompy ciepła,
- montaż pomp,
- montaż naczynia wzbiorczego,
- montaż filtrów siatkowych,
- montaż manometru i termomanometrów,
- montaż zaworów odcinających i zwrotnych.
2/ Wykonanie przyłącza c.o. w zakresie:
- wykonanie wykopu pod rurociąg,
- wykonanie z piasku podsypki, obsypki i nad sypki,
- ułożenie rur preizolowanych typu Duo 2x40/126,
- zasypanie rurociągu,
- rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopu.
3/ Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w zakresie:
- demontaż cokołów przypodłogowych ,
- ułożenie rur wielowarstwowych,
- wykonanie podejść pod grzejniki,
- montaż stalowych grzejników trzypłytowych,
- wykonie prób szczelności instalacji i grzejników,
- wykonanie regulacji instalacji,
- zabudowanie płytami OSB rur instalacji c.o.b) wykonanie przyłącza c.o.
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Uwaga: Inwestor jest w posiadaniu używanej jednostki pompy ciepła zdemontowanej z innego 
obiektu na terenie muzeum. Jest to pompa typu LA 28 AS firmy DIMPLEX dwusprężarkowa.
Urządzenie powinno być zamontowane dla potrzeb grzewczych chałupy. Pompa ciepła zostanie przekazana Wykonawcy
nieodpłatnie. Wykonawca wyceniając materiały winien ująć w wycenie przegląd i konserwację przekazanej pompy przed jej
montażem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany – załącznik nr 8 i 8a do SWZ, 
STWiOR – załącznik nr 9 i 9 a do SWZ w całości, a także pomocniczo przedmiar robót – załącznik nr 10 i 10 a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

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: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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: 1

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 158670,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172196,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 172196,31 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: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Instalacji i Konserwacji M. Zieliński Sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000005604

7.3.3) Ulica: ul. Grottgera 16F

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
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172196,31 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy z najniższą ceną, tj. WARM-SERWIS Michał Niedźwiadek ul. Gdańska 12/5 84-240
Reda na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy PZP.
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