
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Budowa stacji transformatorowej zespołu budynków Zameczku Myśliwskiego Promnice w
Kobiórze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Zamkowe w Pszczynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072343385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brama Wybrańców 1

1.5.2.) Miejscowość: Pszczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 322103037 wew 17

1.5.8.) Numer faksu: 324490333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zamek-pszczyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamek-pszczyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) 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:

Budowa stacji transformatorowej zespołu budynków Zameczku Myśliwskiego Promnice w
Kobiórze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcf97959-e61d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117735/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16 13:22

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011756/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa stacji transformatorowej - Zameczek Myśliwski Promnice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
zamieszczone w rozdziale XIII SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zamieszczono w rozdziale XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1188/6/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 417866,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie stacji
transformatorowej zespołu budynków Zameczku Myśliwskiego Promnice w Kobiórze.
2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie miał do zrealizowania zgodnie z
dokumentacją projektową i przedmiarem robót stanowiącymi załącznik nr od 2a do 2d 
do niniejszej SWZ tj.:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dla budowy sieci
kablowych 0,4 i 20 kV ze stacją transformatorową kontenerową dla kompleksu Zameczku
Myśliwskiego w Promnicach. Kompleks zlokalizowany jest w Kobiórze, dz. Nr 425/2, 46/11,
47/11. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi:
• wyznaczenie miejsca posadowienia fundamentów i przygotowanie podłoża,
• przygotowanie wykopów dla projektowanych kabli elektroenergetycznych średniego napięcia
• osadzenie montaż prefabrykowanej stacji transformatorowej kontenerowej,
• wykonanie uziemienia otokowego,
• układanie kabli elektroenergetycznych średniego napięcia,
• zabudowa transformatora mocy w komorze projektowanej stacji transformatorowej,
• zabudowa rozdzielnic średniego oraz niskiego napięcia, a także części aparatury pomiarowej
(tablice pomiarowe, przekładniki prądowe, przekładniki napięciowe),
• wykonanie połączeń wewnątrz stacji transformatorowej:
° podłączenie strony pierwotnej transformatora do rozdzielnicy średniego napięcia,
° podłączenie strony wtórnej transformatora do rozdzielnicy niskiego napięcia,
° podłączenie instalacji uziemiającej stacji transformatorowej od uziomu otokowego oraz
uziemienie punktu neutralnego transformatora,
° podłączenie, opraw, gniazd serwisowych, elementów wyposażenia stacji,
° podłączenie przewodów pomiarowych pomiędzy tablicami pomiarowymi, a przekładnikami oraz
przewodów sterowniczych,
• przygotowanie wykopów dla projektowanych kabli niskiego napięcia
• układanie kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia,
• podłączenie wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia
• wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów
wyznaczonych w dokumentacji,
• wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodów,
• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi
montowany element instalacji elektrycznej,
• demontaż istniejących elementów instalacji elektrycznej - usunięcie istniejących wewnętrznych
linii zasilających niskiego napięcia, unieczynnienie istniejącej stacji
transformatorowej
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i odbiory
dostawcy energii elektrycznej (TAURON Dystrybucja S.A.) niezbędne do prawidłowego i
zgodnego z przepisami wykonania przedmiotu zamówienia i przystąpienia do jego użytkowania.
Istniejące wewnętrzne linie zasilające należy zlikwidować, a istniejącą stację transformatorową –
unieczynnić
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oraz opracować dokumentację powykonawczą budowlaną i dokumentację powykonawczą
geodezyjną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-26

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zamieszczono w rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
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Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie
następujących warunków dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację
zamówienia w wysokości minimum 400 000,00 zł;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykonać zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia tj. minimum:
 1 robotę polegającą na budowie stacji trafo/sieci średniego/niskiego napięcia
o wartości minimum 450 000,00 zł brutto,
b) Wykonawca winien dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.:
 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności sieci i instalacji elektrycznych
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276,
1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (
Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
-
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5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: -

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
-

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
oświadczenie wykonawcy (podwykonawcy) na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące
wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia – składane odrębnie przez wykonawcę lub każdego z wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie - załącznik nr 2 i 3;
oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
– podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - załącznik nr 2 i 3;
zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) – podpisane odrębnie przez
podmiot udostępniający zasoby - załącznik nr 5;
Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy (dotyczy tylko wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie)tj. w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane – podpisane wspólnie przez wykonawców -
załącznik nr 4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
5000 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

-
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