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Ogłoszenie nr 510129026-N-2020 z dnia 16-07-2020 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu: Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pi. Powstańców Warszawy 1

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: 537484-N-2020 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 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): bip.duw.pl, ezamowienia.duw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AL-ZP.272-14/20/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 są roboty budowlano-montażowe polegające na wymianie stolarki 
drzwiowej wraz z ościeżnicami łącznie 30 szt. oraz montażem kontroli dostępu do pomieszczeń 
w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców 
Warszawy 1. Zestawienie pomieszczeń: Parter: Zakres robót obejmuje wykonanie stolarki 
drzwiowej w pomieszczeniach: 1)0171, 0159- z montażem kontroli dostępu w pełnym zakresie 
2)0235a, -  bez montażu kontroli dostępu, 3)0235, 0236, 0237, 0238, 0239 - wraz z przełożeniem 
istniejącego systemu kontroli dostępu w nową stolarkę drzwiową. I Piętro: Zakres robót 
obejmuje wykonanie stolarki drzwiowej w pomieszczeniach: l)1010a - z montażem kontroli
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dostępu, 2)1226, 1227, 1235, 1237, 1236, 1234, 1233 ,1232, 1231, 1238, 1240, 1241, 1242,
1243, 1245, 1246, 1247, 1249, 1251, 1253 1254 -b e z  montażu kontroli dostępu. III Piętro: 
Zakres robót obejmuje częściowe wykonanie systemu kontroli dostępu, (bez montażu stolarki 
drzwiowej) które nie zostały w pełni zrealizowane. 1)3023, 3200, 3202, 3205, 3207, 3209, 3210, 
3212, 3213, 3214, 3237, 3239, 3245, 3246, 3250,3254 -  doinstalowanie brakujących elementów 
do zainstalowanego systemu kontroli dostępu, 2)Występujące braki w systemie kontroli dostępu 
dla poszczególnych pomieszczeń jak wskazano poniżej: a)3023 -  całkowity brak systemu 
kontroli dostępu, b)3200 -  brak zasilacza, kontrolera, wyłącznika i czytnika, c)3202 - brak 
kontrolera, wyłącznika i czytnika, d)3205 -  brak zasilacza, kontrolera, wyłącznika i czytnika, 
e)3207 -  brak kontrolera, wyłącznika i czytnika, f)3209 - brak zasilacza, kontrolera, wyłącznika i 
czytnika, g)3210 - brak kontrolera, wyłącznika i czytnika, h)3212 - brak zasilacza, kontrolera, 
wyłącznika i czytnika, i)3213 - brak kontrolera, wyłącznika i czytnika, j)3214 - brak zasilacza, 
kontrolera, wyłącznika i czytnika, k)3237 - brak akumulatora, pokrywy zasilacza i pokrywy 
kontrolera, 1)3239 - brak zasilacza i kontrolera, m)3245 -  brak zasilacza i kontrolera, n)3246 -  
brak akumulatora, pokrywy zasilacza i pokrywy kontrolera, o)3250 -  brak akumulatora, 
pokrywy zasilacza i kontrolera, p)3254 -  brak zasilacza, kontrolera i wyłącznika. Doinstalowane 
brakujące elementy do systemu kontroli należy dostosować do obecnego istniejącego systemu w 
pomieszczeniach tj.: Typ zasilacza: Pulsar Grey Power Plus akumulator 17Ah oraz Kontroler SR 
mini. Uzupełniony i zainstalowany system kontroli należy wpiąć do głównego istniejącego 
systemu kontroli dostępu.

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

nie
11.5) Główny Kod CPV: 45421131-1 

Dodatkowe kody CPV: 45421000-4, 45422100-2

SEKCJA III: PROCEDURA

DLI) 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: 13/07/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 255000.00 
Waluta PLN 

IY.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 4 
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: 3 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: DAMPOL-BUD Damian Kmieciak
Email wykonawcy: biuro@dampolbud.pl
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Pułaskiego 8
Kod pocztowy: 56-300
Miejscowość: Milicz
Kraj/woj.: dolnośląskie

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 313650.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 313650.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 542676.00 
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

IY9.1) 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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