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Ogłoszenie nr 510052383-N-2020 z dnia 24-03-2020 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu: Modernizacja instalacji wentylacyjno- 
klimatyzacyjnej w budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy

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
Projekt nr 10/10-2019/OG-FAMI „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi 
obywateli państw trzecich” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i 
Integracji

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 506217-N-2020 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 .1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 
00051437700000, ul. pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie, 
państwo Polska, tel. +48713406526, e-mail zamowienia@duw.pl, faks +48713406948.
Adres strony internetowej (url): www.bip.duw.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Delegatury Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AL-ZP.272-2/20/ZP/PN

11.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań j a w  przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku 
Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy. Zadanie realizowane jest w 
ramach projektu nr 10/10-2019/OG-FAMI pn.: „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w 
obszarze obsługi obywateli państw trzecich” dofinansowanego w ramach Programu Krajowego
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Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Planowany zakres robót budowlanych na sali obsługi 
klienta i w pomieszczeniach biurowych (parter) obejmuje m.in.: 1) demontaż sufitu 
podwieszanego monolitycznego wraz z oświetleniem i instalacją ppoż. oraz kamer, pozostałe 
instalacje (logiczne, elektryczne) umieścić w korytach. Koryta przymocować na zawiesiach do 
nowego stropu o wymaganej klasie odporności ogniowej, 2) demontaż centrali i istniejących 
przewodów wentylacyjnych, 3) wyłożenie od spodu płytami gipsowo-kartonowymi wodo i 
ognioodpornymi GKF stropu drewnianego w celu doprowadzenia stropu do wymaganej klasy 
odporności ogniowej, 4) instalacja przewodów wentylacyjnych oraz montaż centrali nawiewno- 
wywiewnej, 5) instalacja rurociągów oraz montaż jednostek chłodzących (agregaty), 6) montaż 
automatyki i sterowania agregatami chłodniczymi, 7) montaż skrzynek i rozdzielnic 
skrzynkowych elektrycznych, 8) szpachlowanie i malowanie tynków wewnętrznych.

11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
11.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 45331200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/03/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 594260.09 
Waluta PLN 

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

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Piotrowski Maciej Zakład Handlowo-usługowy "KLIMA-SPEC"
Email wykonawcy: klimaterm2@poczta.fm 
Adres pocztowy: ul. Scinawska 24 
Kod pocztowy: 56-100 
Miejscowość: Wołów 
Kraj/woj.: dolnośląskie
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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 730939.91 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 730939.91 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 730939.91 
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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