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Ogłoszenie nr 510112785-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), ratunkowe zabezpieczenie i stabilizacja murów Wieży

Górnej Donjonu - etap II. Remont kamiennego gzymsu i lica ściany 
  

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: 540955-N-2019

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 89150394600000, ul. ul.
Kręta  4, 57-215  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 
Adres profilu nabywcy: - 

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.), ratunkowe zabezpieczenie i stabilizacja murów Wieży Górnej Donjonu - etap II. Remont
kamiennego gzymsu i lica ściany

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-271-1/19

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

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: 

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: odbudowa (uzupełnienie i wzmocnienie)
gzymsu kamiennego w koronie Wieży Górnej Donjonu, w tym: usunięcie pozostałości
ziemnego wału obronnego znad gzymsu, poprzedzone szczegółową dokumentacją pomiarową w
celu późniejszego odtworzenia, demontaż barierek, uzupełnienie muru kamiennego w strefie
podgzymsowej, wykonanie stalowo-żelbetowej konstrukcji wsporczej pod gzyms z ciosów
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czerwonego piaskowca, montaż ciosów gzymsowych z kotwieniem do konstrukcji wsporczej,
 wykonanie izolacji przeciwwodnej w strefie gzymsu i korony wieży odtworzenie wału

obronnego nad gzymsem z zachowaniem historycznego profilu i wysokości, montaż barierek
odbudowę (uzupełnienie i wzmocnienie) zewnętrznego lica ściany, w tym: usunięcie luźnych

fragmentów ściany, wzmocnienie powierzchni lica obrzutka wapienną, zabezpieczenie lica
ściany siatka górniczą wraz z kotwieniem, uprzątnięcie i segregacja kamienia w fosie do
ponownego wymurowania z jego oczyszczeniem, wykonanie stalowo-betonowej konstrukcji
wsporczej wyrwy 1 i 2 kotwionej do rdzenia muru, uzupełnienie i naprawa lica muru wyrwy nr
1 i nr 2 od poziomu fosy do poziomu gzymsu wraz ze spoinowaniem, naprawa i uzupełnienie
wylotów okien i kanałów odwadniających z uzupełnieniem ścian i nadproży z cegły pełnej oraz
uzupełnieniem kamieniarki z piaskowca. Zadanie ma na celu zachowanie i restaurację
zabytkowych struktur Wieży Górnej w zakresie dotyczącym naprawy miejsc grożących
zawaleniem. Obecnie dostęp do Wieży dla zwiedzających jest wyłączony ze względów
bezpieczeństwa spowodowanych złym stanem technicznym. Strefa gzymsu oraz lico zewnętrzne
przez wieloletni brak działań remontowych, rozwój zieleni inwazyjnej oraz korozję mrozową
uległa miejscowemu zawaleniu, zarówno w części murowej jak i przykrywającego gzyms nasypu
ziemnego, a zachowane fragmenty wymagają wzmocnienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45262000-1, 71300000-1, 45400000-1, 45262500-6,
45453000-7, 45212350-4

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: 05/06/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1086564.15 
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
 
Nazwa wykonawcy: VIKAL Joanna Czakan 
Email wykonawcy: vikal3@o2.pl 
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Adres pocztowy: ul. H. Sienkiewicza 19A/1 
Kod pocztowy: 58-160 
Miejscowość: Świebodzice 
Kraj/woj.: dolnośląskie 
 
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 1336473.90 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1336473.90 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2213482.75 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1086564.15 
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
 
Nazwa wykonawcy: VIKAL Joanna Czakan 
Email wykonawcy: vikal3@o2.pl 
Adres pocztowy: ul. H. Sienkiewicza 19A/1 58-160 Świebodzice 
Kod pocztowy: 58-160 
Miejscowość: Świebodzice 
Kraj/woj.: dolnośląskie 
 
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:
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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 1336473.90 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1336473.90 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2213482.75 
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. 


