
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 258047-2013 z dnia 2013-12-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Luboń
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w Chełmnie nad Nerem i Lesie Rzuchowskim dot. realizacji 
Projektu pn. >Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny 
dotyczący byłego niemieckiego Obozu...
Termin składania ofert: 2013-12-17 

Luboń: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
W CHEŁMNIE NAD NEREM I LESIE RZUCHOWSKIM

Numer ogłoszenia: 4287 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 
ogłoszenia w BZP: 258047 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń, woj. 
wielkopolskie, tel. 61 8130-681, faks 61 8103411.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE 
ROBÓT BUDOWLANYCH W CHEŁMNIE NAD NEREM I LESIE RZUCHOWSKIM.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w Chełmnie 
nad Nerem i Lesie Rzuchowskim dot. realizacji Projektu pn. >Zachowanie europejskiego i światowego 
dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof 
w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną<, w tym: Część 1 - Muzeum w 
Chełmnie na Nerem. Etap 1 > Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej (zawierającej pełno 
branżowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych) dot. obiektu opisanego w 
Części 1 zamówienia, a po jej zatwierdzeniu przez zamawiającego uzyskanie niezbędnych decyzji z 
właściwych organów, zezwalających na wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo budowlane. Etap 2 > Wykonanie robót budowlanych na terenie Muzeum w Chełmnie nad Nerem, 
w tym m. innymi: A. Muzeum (budynek dawnej wagi) - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. B. 
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Rozbiórka trzech budynków gospodarczych po GS (łączna kubatura ok. 7000 m3) wraz z 
uporządkowaniem terenu. C. Budowa pawilonu obsługi historycznej (powierzchnia użytkowa minimum 
160 m2) wraz z szambem. D. Ogrodzenie wraz z wjazdem - 2 bramy systemowe (1 szt. automatyczna) i 
furtka z domofonem, ogrodzenie (wys. 2,0 m, dł. ok. 840 mb) systemowe z siatki na słupkach. E. 
Ogrodzenie tymczasowe (drewniane) w obrębie terenu nie przebadanego archeologicznie (ok. 150 mb). 
F. Mała architektura - trzy ławki bez oparć, cztery systemowe śmietniki, chodniki i powierzchnie 
utwardzone typu ziemnego z łamanego kruszywa granitowego o zmiennej granulacji z krawężnikami 
(pow. ok. 1000 m2). G. System antywłamaniowy - sieć monitoringu, min. 2 kamery skierowane na 
Spichlerz, Pawilon, ruiny Pałacu, główną bramę wjazdową i parking. H. Oznakowanie i informacja 
wizualna. Etap 3 > Wyposażenie nowego pawilonu w sprzęt audiowizualny oraz w niezbędny sprzęt 
biurowy. A. Pięćdziesiąt krzeseł konferencyjnych z rozkładaną półeczką do pisania. B. Stół 
konferencyjny wraz z czterema krzesłami. C. Sprzęt audiowizualny 1 kpl. E. Regały magazynowe 26 szt. 
F. Trzy biurka z pomocnikami wraz z fotelami. G. Trzy szafy biurowe dwudrzwiowe. H. Trzy regały 
biurowe. Część 2 - Kwatera IV - Las Rzuchowski Etap 1 > Wykonanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej (zawierającej pełno branżowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych) dot. obiektu opisanego w Części 2 zamówienia, a po jej zatwierdzeniu przez 
zamawiającego, uzyskanie niezbędnych decyzji z właściwych organów, zezwalających na wykonanie 
robót budowlanych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. Etap 2 > Wykonanie robót 
budowlanych na terenie Lasu Rzuchowskiego, w tym m. innymi: A. Mogiły 3 i 4 (pow. ok. 1376 i 1.456 
m2) - wygrodzenie (ok. 740 mb) łupanym kamieniem granitowym na podkładzie betonowym, demontaż 
istniejących krawężników (ok. 586 mb), wykonanie nowej górnej warstwy nawierzchni z żwiru płukanego 
(ok. 2832 m2). B. Doły popielnicowe - wygrodzenie (ok. 296 mb) łupanym kamieniem granitowym na 
podkładzie betonowym, wykonanie nowej górnej warstwy nawierzchni z żwiru płukanego (ok. 1063 m2). 
C. Krematoria - zasypanie (ok. 869 m3) i wygrodzenie (ok. 428 mb) łupanym kamieniem granitowym na 
podkładzie betonowym, wykonanie nowej górnej warstwy nawierzchni z żwiru płukanego (ok. 1448 m2). 
D. Młyn (do mielenia kości, pow. ok. 6 m2) - wygrodzenie (ok. 10 mb) łupanym kamieniem granitowym 
na podkładzie betonowym, wykonanie nowej górnej warstwy nawierzchni z żwiru płukanego (ok. 6 m2). 
E. Mostek - kładka drewniana z drewna egzotycznego w obrębie kwatery I nad istniejącą mogiłą 1/03. F. 
Translokacja pomników (5 szt.). G. Remont toalet w istniejącym budynku muzealnym (wc damskie, wc 
męskie, wc dla osób niepełnosprawnych i dwie umywalki). H. Wykonanie - montaż szczelnego zbiornika 
bezodpływowego, szamba o pojemności 10 m2. I. Wykonanie nowego układu ścieżek z nowych 
nawierzchni z łamanego kruszywa granitowego o zmiennej granulacji wraz z krawężnikami (pow. ok. 
1148 m2). J. Mała architektura - cztery ławki zlokalizowane w zatokach wzdłuż ciągów pieszych, dwie 
ławki na parkingu, ławki bez oparć, dziesięć systemowych śmietników. K. System antywłamaniowy - sieć 
monitoringu, min. 2 kamery z bezprzewodowym przekazem obrazu do Muzeum w Chełmnie nad Nerem, 
skierowane z budynku muzeum na parking. L. Oznakowanie i informacja wizualna. Szczegółowe 
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określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarte w Załączniku nr 1 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-9, 45.11.27.14-3, 45.11.00.00-1, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 
projekt/program: Finansowanie w ramach Programu nr RPWP >Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013<. Tytuł projektu >Zachowanie europejskiego i 
światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu 
Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną<.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot, ul. Konarskiego 26, Koło, kraj/woj. Polska.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1884552,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1782711,78
Oferta z najniższą ceną: 1432974,22 / Oferta z najwyższą ceną: 2640195,00
Waluta: PLN.
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