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Ogłoszenie nr 510105373-N-2019 z dnia 28-05-2019 r.

Gmina Murów: „Utworzenie Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont,
przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie oraz zakup i

dostawa mebli wraz z wniesieniem i montażem do budynku dworca PKP”
  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Projekt pn.: Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont,
przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 541986-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540091863-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Murów, Krajowy numer identyfikacyjny 53141317100000, ul. ul. Dworcowa  2, 46-030 
Murów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4214034, e-mail przetargi@murow.pl, faks 0-77
4214032. 
Adres strony internetowej (url): www.murow.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Utworzenie Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i
organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie oraz zakup i dostawa mebli
wraz z wniesieniem i montażem do budynku dworca PKP”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
Zp. 271 5.2019

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: 

Przedmiotowa inwestycja polega na : „Utworzenie Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK”
poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie
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oraz zakup i dostawa mebli wraz z wniesieniem i montażem do budynku PKP”.1. Zabytkowy
dworzec PKP wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 216/2014
decyzją z dnia 14.04.2014 r. i z tego względu podlega ochronie konserwatorskiej. 2.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części. Część nr 1 zamówienia: „Utworzenie
Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację
zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie obejmuje wykonanie robót budowlanych,
m. in.: Roboty budowlane w zakresie prac wewnętrznych dla budynku dworca PKP polegają na:

 demontażu elementów wyposażenia ruchomego i stałego,  demontażu istniejącego
zadaszenia na konstrukcji stalowej,  demontażu istniejących krat okiennych zewnętrznych, 
skuciu istniejących tynków wewnętrznych,  zszyciu rys konstrukcyjnych,  demontażu stolarki
drzwiowej i okiennej,  renowacji stolarki okiennej i drzwiowej,  wykonaniu wtórnej izolacji
poziomej ścian fundamentowych – metodą iniekcji ciśnieniowej,  wymianie istniejących
posadzek na gruncie,  wykonaniu nowych ścian działowych murowanych z bloczków z betonu
komórkowego,  wykonaniu przemurowań istniejących ścian cegłami pełnymi ceramicznymi, 
remoncie i konserwacji istniejących elementów konstrukcji drewnianych,  wykonaniu stropu
ceramicznego gęstożebrowego,  wykonaniu sufitów podwieszanych w systemie suchej
zabudowy GK,  wykonaniu nowych wypraw tynkarskich,  wykonaniu nowych powłok
malarskich,  wykonaniu okładzin z płytek ceramicznych,  montażu stolarki drzwiowej i
okiennej,  montażu schodów strychowych,  zabezpieczeniu okien przed obserwacją – zakres
zgodny z opracowaniem rysunkowym,  wykonaniu elementów identyfikacji wewnętrznej
budynku,  wymianie parapetów wewnętrznych,  montażu wycieraczek wewnętrznych, 
montażu systemowych krat okiennych i drzwiowych wewnętrznych,  montaż wyposażenia
ruchomego,  renowacji istniejących schodów i stopni kamiennych (zewnętrznych),  wymianie
oświetlenia wraz z okablowaniem, wymianą instalacji wody, kanalizacji, co oraz wykonaniu
nowej wentylacji mechanicznej, klimatyzacji. Roboty budowlane w zakresie prac wewnętrznych
dla budynku wieży ciśnień polegają na:  demontażu elementów wyposażenia ruchomego i
stałego,  demontażu istniejącego pokrycia dachowego,  demontażu warstw stropowych, 
skuciu istniejących tynków wewnętrznych,  zszyciu rys konstrukcyjnych,  demontażu stolarki
drzwiowej i okiennej,  renowacji stolarki okiennej i drzwiowej,  wykonaniu wtórnej izolacji
poziomej ścian fundamentowych – metodą iniekcji ciśnieniowej,  wykonanie posadzek na
gruncie,  remoncie i konserwacji istniejących elementów konstrukcji drewnianych i
metalowych,  wykonaniu nowego pokrycia dachowego,  wykonanie obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych,  wykonanie płotków śnieżnych,  wykonaniu nowych powłok
malarskich – dot. elementów metalowych i drewnianych,  wykonaniu okładzin z płytek
ceramicznych,  montażu stolarki drzwiowej i okiennej,  montaż wyposażenia ruchomego i
stałego,  wykonaniu instalacji elektrycznej,  remoncie trzonu kominowego / wykonanie
wentylacji grawitacyjnej. Przedmiotowe roboty budowlane w zakresie prac zewnętrznych
polegają na:  wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych,  wykonanie
rozbiórek istniejących krawężników oraz obrzeży chodnikowych,  demontaż istniejących
wpustów drogowych – sztuk 5,  demontaż części ogrodzenia (panele stalowe na cokole
betonowym),  demontaż budynków gospodarczych;  wykonanie korytowania pod
projektowane nawierzchnie oraz instalacje – zakres zgodnie z opracowaniem rysunkowym, 
montaż w miejscu zdemontowanych nowych wpustów drogowych,  montaż nowych
krawężników drogowych oraz obrzeży chodnikowych,  wykonanie nowych podbudów pod
ciągi piesze oraz zjazdy,  wykonanie remontu doświetli okien piwnicznych od strony ulicy
Dworcowej,  wykonanie nowych nawierzchni dla dróg, zjazdów i chodników,  remont studni,

 wykonanie odtworzenia istniejących schodów terenowych,  wykonaniu opaski z płukanych
otoczaków wraz z obrzeżem i membraną przeciw przerostową (geowłóknina) – zakres zgodnie z
opracowaniem rysunkowym,  montażu ławek, stojaka na rowery i koszy na śmieci wraz z
wykonaniem fundamentów monolitycznych,  założeniu nowych i rekultywacja istniejących
trawników po zakończeniu prac budowlanych,  montażu systemowych wycieraczek
zewnętrznych. Część nr 2 zamówienia – „ Zakup i dostawa mebli wraz z wniesieniem i
montażem do budynku dworca PKP” 1. obejmuje dostawę wyposażenia do budynku dworca
PKP zgodnie z wykazem wyposażenia, który stanowi ( załącznik nr 13) do SIWZ. 2.
Zamawiający wymaga aby, cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia był fabrycznie
nowy, wolny od wad technicznych i prawnych , dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełnia
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: "Utworzenie Centrum Przyrody i Techniki
"BORSUK" poprzez remont, przebudowę i organizację
zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie"

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: "Zakup i dostawa mebli wraz z wniesieniem i
montażem do budynku dworca PKP"

normy jakościowe i użytkowe. 3. Parametry asortymentu opisane w załączniku nr 13 do SIWZ –
przedmiotu zamówienia stanowią minimalne wymagania Zamawiającego.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45100000-8, 45111100-9, 45111220-6, 45200000-9,
45262310-7, 45262311-4, 45262400-5, 45422000-1, 45262500-6, 45410000-4, 45400000-1,
45430000-0, 45430000-0, 45431000-7, 45442100-8, 45421000-4, 45421152-4, 45233220-7,
45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 39130000-2, 39113100-8, 39131100-0, 39113600-3,
39131000-9, 39110000-6, 39154000-6, 39141300-5, 39112000-0, 38653400-1, 39121100-7,
39134000-0, 30193500-3, 39224340-3, 39514400-2, 42968300-2

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: w ww. postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do
dnia 24,05.2019 r. do godz. 10:00 została złożona 1 oferta- w której zaproponowano cenę brutto: 2.
335.000,00zł. Cena tej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe zamówienia kwotę
1.500.000,00zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty
najkorzystniejszej. Uzasadnienie prawne:- zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych-„ Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli :4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
Uzasadnienie faktyczne: w ww. postępowaniu w zakresie części nr 2 nie została złożona żadna
oferta.
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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. 


