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Ogłoszenie nr 510150163-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.

Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze: Jelenia Góra – Zamek Chojnik (XIV w.)
ratownicze prace budowlano-konserwatorskie korony murów pallacium – IV etap 2019

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: 595750-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny
23001556100000, ul. ul. 1 Maja  86, 58-500  Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska,
tel. 757 523 627, e-mail pttk@pttk-jg.pl, faks 757 523 627. 
Adres strony internetowej (url): www.pttk-jg.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Jelenia Góra – Zamek Chojnik (XIV w.) ratownicze prace budowlano-konserwatorskie korony
murów pallacium – IV etap 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: 

Zakres robót: - naprawa pęknięć w murach (pkt. 9.5 – Projektu budowalno-konserwatorskiego z
7 grudnia 2015 r.) - roboty wzmacniające zachodnią ścianę (pkt. 9.6 – Projektu…) systemem
linek napinających i kotew; - roboty docelowo stabilizujące górne partie murów (pkt. 9.7 –
Projektu….) w postaci wieńca żelbetowego. Ze względu na znacznie większy od wstępnie
przewidywanego zakres rozbiórek korony murów związany z destrukcyjnym działaniem
bluszczu występuje możliwość ukrycia elementów stabilizujących EW2 w grubości muru
(zwiększono nakłady prac z tym związane); - roboty murowe (pkt. 9.8 – Projektu….),
przemurowania, spoinowania, impregnacja i hydrofobizacja. Ze względu na znacznie większy od
wstępnie przewidywanego zakres rozbiórek korony murów związany z destrukcyjnym
działaniem bluszczu zwiększono nakłady prac z tym związane; - drewniana konstrukcja
pomostów (pkt. 9.9 - Projektu). Ze względu na pogarszający się z upływem czasu stan
konstrukcji drewnianej przewidziano całościową wymianę wszystkich element pomostu nad
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ścianą wewnętrzną wraz z zagęszczeniem podziałów balustrad w celu minimalizacji zagrożeń dla
zwiedzających.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262500-6

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: 11/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 497924.77 
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: Budraf sp. z o.o. - sp. k. 
Email wykonawcy: biuro@budraf.com 
Adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 37A 
Kod pocztowy: 58-303 
Miejscowość: Wałbrzych 
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 497924.77 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 497924.77 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 792571.16 
Waluta: PLN
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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. 


