
Ogłoszenie nr 510199570-N-2020 z dnia 13-10-2020 r.

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl: Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej
w Przemyślu

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
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3
Rewitalizacja przestrzeni społecznej. Nr umowy RPPK.06.03.00-18-0045/18-00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577186-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl, Krajowy numer identyfikacyjny
68675300000000, ul. ul. Rynek  1, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.
016 6782962, 6752072, e-mail przetarg@um.przemysl.pl, faks 166 786 449.
Adres strony internetowej (url): www.przemysl.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.12.2020

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:

1. Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem wejścia do podziemnej trasy
turystycznej w piwnicach kamienicy Rynek 1 w Przemyślu: 1) rozbiórka posadzki i schodów w
hallu wejściowym i pomieszczeniu po transformatorze; 2) przesunięcie otworu drzwiowego
pomiędzy hallem a pomieszczeniem po transformatorze; 3) wykopy – usunięcie gruzu i ziemi z
projektowanej klatki schodowej; 4) podbijanie fundamentów; 5) wykonanie przebić
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komunikacyjnych wraz z przesklepieniami; 6) wykonanie żelbetowej klatki schodowej; 7) roboty
wykończeniowe klatki schodowej i wejścia ; 8) Roboty związane z adaptacją pomieszczeń
piwnic: 9) pogłębienie fundamentów; 10) obniżenie posadzek; 11) naprawa fragmentów muru;
12) wykonanie schodów terenowych; 13) oczyszczenie ścian i stropów, spoinowanie murów; 14)
wykonanie posadzki; 15) wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno – wywiewnej, oraz instalacji hydrantowej. Roboty prowadzone będą zgodnie z
dokumentacją projektową na którą wydana została decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu INR-II.5142.6.2019.IZ, oraz decyzja
Pozwolenia na budowę nr 232/2012 z 17.08.2012r., znak: BGP.6740.251.2012 „Przebudowa
piwnic budynku Rynek 1 w Przemyślu ze zmianą sposobu użytkowania na cele ekspozycyjno –
turystyczne w tym wykonanie dodatkowego wejścia do podziemnej trasy turystycznej oraz
wykonanie instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej, przeciwpożarowej i elektrycznej na
działce nr 689 obręb 207.” W dokumentacji projektowej: „Wykonanie robót budowlanych
związanych z wykonaniem wejścia do podziemnej trasy turystycznej w piwnicach kamienicy
Rynek 1 w Przemyślu” zaprojektowana została centrala wentylacyjna dla linii N1W1 zasilana
elektrycznie. Wykonawca powinien w swojej ofercie założyć i skalkulować nie centralę z
nagrzewnicą elektryczną, ale centralę z nagrzewnicą wodną – o wymaganych minimalnych
parametrach technicznych i funkcjonalnościach określonych w Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót SST 11 Instalacje sanitarne. 2. Przebudowa podziemi
budynku Rynek 1: 1) wykonanie przebicia przez ścianę piwnic; 2) wykonanie schodów w
miejscu przebicia ścian, wraz z okładziną kamienną; 3) wymiana balustrad schodowych na
wypełnione szkłem; 4) wykonanie instalacji elektrycznej dla trasy turystycznej. Roboty
prowadzone będą zgodnie z dokumentacją, na którą wydana została decyzja Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu INR-II.5142.5.2017.IZ., oraz
decyzja Pozwolenia na budowę 54/2017 z 14 marca 2017r. znak: AOŚ.6740.23.2017
„Przebudowa podziemi budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, usytuowanego przy Rynku 1 i
kolektora sanitarnego pod ul. Mostową i płytą Rynku w zakresie wykonania przebić w murach
piwnic budynku wraz z wykonaniem ścianek działowych oraz przebudowy instalacji
elektrycznej z montażem urządzeń multimedialnych, na terenie działek Nr 689,695,702,737
obręb 207 w Przemyślu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podziemna Trasa Turystyczna w
Przemyślu” – dostawa, montaż scenografii i urządzeń multimedialnych nie wchodzą w skład
zamówienia. 3. Wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową i rozbudową
istniejącej instalacji ciepła technologicznego budynku przy ul. Rynek 1 w Przemyślu:
Wykonanie nowych rurociągów c.t., doprowadzających energię cieplną z pomieszczenia
wentylatorni, zlokalizowanej w poziomie piwnic budynku, pod głównym wejściem do
Podziemnej Trasy Turystycznej, do centrali wentylacyjnej projektowanej w obrębie
projektowanego dodatkowego wejścia do ww. trasy. Na ww. zakres wydana została decyzja
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu IRN-II
5147.14.2020.AB z dnia 26.03.2020, oraz decyzja Pozwolenia na budowę AOŚ.6740.84.2020 nr
102/2020 z dnia 15 maja 2020. 4. Wykonanie zabezpieczenia i adaptacji odcinka zabytkowego
kolektora sanitarnego w zakresie: 1) budowy żelbetowego obejścia czynnego kolektora; 2)
zabezpieczenia i adaptacji fragmentu zabytkowego kolektora (odcinek długości ok. 5,13 m); 3)
wykonania instalacji elektrycznej w tym instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i wentylacyjnej.
Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją projektową na którą wydana została decyzja
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu UOZ
1.5142.183.2016 z 4.08.2016r. , oraz decyzją pozwolenia na budowę NR 288/10 z 23.08.2010r.,
znak: BGP.II.4.7353 – 266/10 „Budowa podziemnej trasy turystycznej (etap I) – zabezpieczenie i
adaptacja zabytkowego kolektora sanitarnego w Rynku w Przemyślu z budową wejść i
łączników pomiędzy istniejącym kolektorem a kamienicami Rynek 1 i Rynek 11 na terenie
działek oznaczonych nr 689,702,695,737,723/1 w obr. 207, zmienioną Decyzją 72/2013 z
9.IV.2013r., znak: BGP.6740.64.2013 oraz Decyzją 195/2016 z 19.08.2016r., znak:
AOŚ.6740.284.2016 – zmiana w zakresie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego obejmującego zmianę zakresu objętego projektem zagospodarowania w związku
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ze zmianą trasy łącznika pomiędzy wejściem „B” z płyty Rynku a kamienicą Rynek 11 z
wykorzystaniem ok 16 m istniejącego starego kanału sanitarnego na terenie działek nr 723/1 i
737 obręb 207; UWAGA ZAKRES BUDOWY ŁĄCZNIKA OGRANICZONY JEST DO
ODCINKA DŁUGOŚĆI ok. 10,05 M, DO MIEJSCA WŁĄCZENIA ŁĄCZNIKA OPISANEGO
W PKT 5., ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYMI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(Załącznik nr 1 do SIWZ) RYSUNKAMI ZAMIESZCZONYMI POD NAZWAMI: „Rzut
poziomy łącznika – zabezpieczenie zabytkowego kolektora” oraz „Szkic- fragment łącznika
objęty zakresem inwestycji”. 5. Budowa żelbetowego łącznika do budynku Rynek 9: 1) budowa
żelbetowego łącznika; 2) wykonanie instalacji elektrycznej w tym instalacji oświetlenia
ewakuacyjnego i instalacji wentylacyjnej łącznika; 3) usunięcie kolizji z sieciami wodociągową,
gazową oraz kanalizacją odpływową. Roboty prowadzone będą zgodnie z dokumentacją
projektową na którą wydana została decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków INR 5112.1023.2017.IZ z 19.04.2017r oraz decyzja pozwolenie na budowę Nr
98/2017 z 28.04.2017r., znak: AOŚ.6740.115.2017 – „budowa podziemnego łącznika pomiędzy
wejściem „B” zlokalizowanym w płycie Rynku a budynkiem Rynek 9, wraz z instalacją
elektryczną oraz przebudową kolidującej sieci gazowej i wodociągowej oraz kanalizacji w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” z
wykonaniem robót na terenie działki nr 723/1 obręb 207 Rynek w Przemyślu. Dokumentacja
projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, decyzje
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Decyzje pozwolenia na budowę
stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wskazuje, że w razie stwierdzenia rozbieżności
między dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej, Wykonawca
zobowiązany będzie do poinformowania o tym Zamawiającego i uzyskania od Zamawiającego
każdorazowej decyzji o sposobie wykonania przedmiotu zamówienia.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1,
45111000-8, 45111100-9, 45111300-1, 45111220-6, 45233000-9, 45260000-7, 45262310-7,
45262310-7, 45262311-4, 45262500-6, 45421100-5, 45324000-4, 45430000-0, 45431000-7,
45442100-8, 45311000-0, 45316000-5, 45317000-2, 45331000-6

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: 09/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2184723.55
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
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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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „KONTUR” Bogusław Majchrowicz
Email wykonawcy: kontur@o2.pl
Adres pocztowy: Krasiczyn 100
Kod pocztowy: 37-741
Miejscowość: Krasiczyn
Kraj/woj.: podkarpackie

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 1971726.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1971726.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2068761.43
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.
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