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Ogłoszenie nr 500009390-N-2017 z dnia 07-08-2017 r.
Ekoenergia Silesia S.A.: Montaż stalowego, obserwacyjnego masztu kratowego wraz z instalacją
odgromową i systemem antykorozyjnym wraz z demontażem tymczasowej podstawy pod radar
na dachu budynku Ekocentrum w Goczałkowicach-Zdroju na działce nr 9 przy ul. Jeziornej 86
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: 539995-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Ekoenergia Silesia S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 24285987000000, ul. ul. Żeliwna 38,
40599 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 220 80 71, e-mail
kontakt@ekoenergiasilesia.pl, faks 32 220 80 71.
Adres strony internetowej (url): http://www.ekoenergiasilesia.pl/g2/index.php
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Montaż stalowego, obserwacyjnego masztu kratowego wraz z instalacją odgromową i systemem
antykorozyjnym wraz z demontażem tymczasowej podstawy pod radar na dachu budynku
Ekocentrum w Goczałkowicach-Zdroju na działce nr 9 przy ul. Jeziornej 86
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-6/2017
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 montaż stalowego, obserwacyjnego masztu kratowego wraz z
instalacją odgromową i systemem antykorozyjnym wraz z demontażem tymczasowej podstawy
pod radar na dachu budynku Ekocentrum w Goczałkowicach-Zdroju na działce nr 9 przy ul.
Jeziornej 86, zgodnie z Projektem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Integralną częścią przedmiotowego zamówienia jest również: 1. Demontaż
tymczasowej podstawy pod radar, 2. Wykonanie robót odtworzeniowych, przywracających
dotychczasowe zagospodarowanie, wyposażenie i funkcje pomieszczeń, 3. Przeniesienie
instalacji kolidujących z projektowanym wzmocnieniem konstrukcji budynku, 4. Doprowadzenie
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zasilania na szczyt masztu przewodem odpornym na warunki atmosferyczne (YDYżo 3x2,5
mm2, 450/750V. Przewody należy ułożyć w peszlu ochronnym wewnątrz budynku a w rurce po
konstrukcji masztu), zakończonego puszką rozdzielczą i gniazdem, zabezpieczonych wg. IP 67.
Przewód zasilający nie może być prowadzony razem ze skrętką (ze względu na możliwe
zakłócenia). Integralną częścią zamówienia jest podłączenie przewodów zasilających do
istniejącej instalacji, 5. Doprowadzenie dwóch przewodów Ethernet (Skrętka ekranowana F/UTP
kat.6 Klasa E) w niepalnej otulinie na szczyt masztu, z najniższej kondygnacji budynku, 6.
Zapewnienie nadzoru uprawnionego geodety w celu weryfikacji prawidłowości wykonania
konstrukcji masztu w zakresie zachowania dopuszczalnych odchyleń. 7. Wykonanie bariery o
wysokości 180 cm, oddzielającej konstrukcję masztu od pozostałej części tarasu (4,5 m). Bariera
winna być wykonana w sposób analogiczny jak furtka na załączonej fotografii (za wyjątkiem
wysokości). 8. Demontaż istniejącej balustrady na tarasie budynku Ekocentrum, na czas budowy
masztu oraz zapewnienie odtworzenia szyb balustrady, w miejscach kolizji z projektowanym
masztem. 9. Odtworzenie powłoki Hydrobest, wykonanej przez przedsiębiorstwo Termo-Pian z
Czechowic - Dziedzic na tarasie budynku Ekocentrum w sposób zapewniający pełną jej
szczelność 10. Przed przystąpieniem do budowy, konieczne jest przeprowadzenie pomiarów
kontrolnych instalacji odgromowej i przedłożenie ich wyników Zamawiającemu. Załączniki do
opisu przedmiotu zamówienia: A. Projekt budowlany B. Projekt wykonawczy C. Wykaz stali D.
Część rysunkowa projektu E. Projekt instalacji odgromowej F. Fotografia tymczasowej
konstrukcji pod radar G. Kosztorys projektu H. Projekt umowy o roboty budowlane I. Decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wydana przez Wójta gminy Goczałkowice Zdrój z 28.12.2015 r. oraz zmiana niniejszej decyzji z 20.10.2016 r, J. Pozwolenie na budowę
wydane przez Starostę Pszczyńskiego z dnia 3 marca 2017 r. K. Charakterystyka powłoki
Hydrobest L. Fotografia istniejącej furtki na tarasie budynku Ekocentrum
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44212200-1
Dodatkowe kody CPV: 45232330-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg ograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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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