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Ogłoszenie nr 500164945-N-2018 z dnia 13-07-2018 r.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji): Wykonanie Systemu Sygnalizacji
Pożaru w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

  
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: 561756-N-2018

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak 
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: 

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. B. Joselewicza 1, 07-410
Ostrołęka, e-mail: poczta@otbs.com.pl, tel. +48(29)765-05-00, fax +48(29)765-05-04

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji), Krajowy numer identyfikacyjny
36135535000000, ul. Ul. Traugutta  19, 07410   Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 512 959 347, e-mail biuro@muzeumzolnierzywykletych.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.muzeumzolnierzywykletych.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Muzeum

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

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: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Systemu Sygnalizacji pożaru we wszystkich
budynkach Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje
m.in.:1) montaż centrali SSP,2) instalację elementów pętlowych zgodnych z technologią centrali,
3)montaż liniowych sygnalizatorów optyczno-akustycznych, montaż zasilaczy
ppoż,4)Podłączenie elementów monitorowanych i sterowanych, 5)montaż linii i pętli kablowych,
6)uruchomienie i testy SSP, 7)współpraca przy uruchamianiu systemu wizualizacji, 8)asysta
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podczas odbioru budynków przez Państwową Straż Pożarną, 9) serwis i konserwacja w okresie
gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ.
UWAGA: Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia (instalacje teletechniczne,
w tym System Sygnalizacji Pożaru) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWiORB) są przez Zamawiającego zastrzeżone jako informacje wrażliwe, ze
względu na konieczność ochrony informacji wrażliwych, związanych z bezpieczeństwem
Muzeum i zbiorów i w związku z tym nie będą publikowane na stronie internetowej
Zamawiającego, z zastrzeżeniem przedmiaru robót. Zamawiający przewiduje możliwość
przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie, którego dotyczy niniejsze zamówienie. Wizja lokalna
odbędzie się dnia 30 maja 2018 r. w dwóch turach: a) pierwsza tura - o godz. 11:00: druga tura -
o godz. 14:00. zainteresowani wykonawcy mogą wybrać dowolną godzinę wizji. Zbiórka osób
zainteresowanych wzięciem udziału w wizji lokalnej: ul. Traugutta 19, Ostrołęka (zaplecze
budowy). Osoby biorące udział w wizji lokalnej winny być wyposażone w odzież i obuwie
ochronne oraz środki ochrony indywidualnej zgodnie z Katalogiem Wymagań Bezpieczeństwa
stanowiącym załącznik nr 3 do części III SIWZ. W przypadku braku wskazanego wyżej
wyposażenia, osoba nie będzie mogła wziąć udziału w wizji lokalnej przeprowadzanej na terenie
placu budowy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 31625200-5, 45310000-3, 45311100-1

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: 12/07/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 182125.88 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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: ATJM.PRO Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: biuro@atjm.pro 
Adres pocztowy: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47 



13.07.2018

3/3

Kod pocztowy: 02-662 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
 
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 297660.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 297660.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 623033.24 
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. 


