
Ogłoszenie nr 500023888-N-2018 z dnia 01-02-2018 r.

Pieniński Park Narodowy: Zabezpieczenie obwodowych murów kamiennych zamku dolnego oraz
naprawa tarasów zamku górnego w Czorsztynie

  
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: 618251-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500072216-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Pieniński Park Narodowy, Krajowy numer identyfikacyjny 12245667100000, ul. ul. Jagiellońska 
107, 34450   Krościenko nad Dunajcem, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 625 601, e-
mail biuro@pieninypn.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.pieninypn.pl 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
http://www.pieninypn.pl/pl/1329/0/217.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zabezpieczenie obwodowych murów kamiennych zamku dolnego oraz naprawa tarasów zamku
górnego w Czorsztynie

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 zabezpieczenie murów zewnętrznych zamku Czorsztyn na
odcinku około 43,3 mb (około 202,6 m2). Wykonawca ma wykonać oczyszczenie i wzmocnienie
lica murów, fundamentów murów na pełną ich głębokość, wykonać miejscową nadbudowę muru,
wykonać naprawę korony murów, uzupełnić spoinowanie i zabezpieczyć preparatem
hydrofobowym przed penetracją wody. Ubytki murów należy odbudować z materiału
pozyskanego w miejscu powstania uszkodzeń. W całym zakresie projektowana jest również
iniekcja murów. Na całej długości wykopu fundamentów Wykonawca ma zapewnić wykonanie
badań archeologiczno – architektonicznych i prowadzenie nadzoru archeologicznego wraz ze



sporządzeniem dokumentacji wg rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U.2011.165.987) oraz standardów Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Po zakończeniu badań teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Odkryte elementy po
konsultacji z Inwestorem lub jego pełnomocnikami, powinny być w przypadku znalezisk
nieruchomych, zabezpieczone poprzez zasypanie lub inne dostępne techniki zabezpieczeń oraz w
przypadku obiektów ruchomych zakonserwowane i przekazane Inwestorowi. Dokumentację
należy przekazać w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej (*doc,
*dwg, *pdf). Wykonawca ma wykonać także naprawę tarasów zamku górnego polegającą na
usunięciu przecieku poprzez rozebranie płytek kamiennych, podsypki izolacyjnej oraz pokrycia
dachowego, a następnie naprawę ubytków i wykonanie nowego pokrycia. W miejscach zapadlisk
posadzki rozebranie i ponowne ułożenie płytek do poziomu projektowanego. Płytki posiadające
uszkodzenia należy wymienić na nowe. Zakres prac zawiera dokumentacja projektowa autorstwa
arch. inż. Piotra Stępnia z 2016 r., program technicznych zabezpieczeń obwodowych murów
kamiennych autorstwa dr inż. Stanisława Karczmarczyka oraz program prac konserwatorskich
remontu tarasów autorstwa mgr inż. Marka Nowaka – załącznik nr 4 do siwz i przedmiary robót
– załącznik nr 3 do siwz. Prace podzielone są na trzy etapy: - I etap – naprawa tarasów zamku
górnego. -II etap – mur po południowowschodniej stronie bramy wejściowej (26,78 mb), -III
etap – mur po północnozachodniej stronie bramy wejściowej (16,52 mb), Wykonawca przed
rozpoczęciem robót przedłoży do akceptacji projekt zabezpieczenia ruchu turystycznego na
Zamku. Roboty nie mogą wstrzymywać istniejącego ruchu turystycznego. Prace budowlane
należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz zaleceniami
Inwestora, projektanta i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz obowiązujących standardów
PPN. Należy brać pod uwagę całą dokumentację. Jeżeli jakiś element występuje tylko w jednym
z dokumentów należy przyjąć go do wyceny. Wycena i rozliczenie wykonania robót ma
charakter ryczałtowy. Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia na miejscu
i wykonać zadanie zarówno zgodnie z projektem jak i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
właściwościami użytkowymi obiektu. Po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do prac
budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację materiałów, których
parametry powinny być równoważne z tymi wskazanymi w przedmiarze robót i dokumentacji
projektowej.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

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: 05/01/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 804594.24 
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
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Produkcji, Usług wielobranżowych i Handlu Robert Szczepaniak 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Skotnicka 51 
Kod pocztowy: 34-460 
Miejscowość: Szczawnica 
Kraj/woj.: małopolskie 

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 971700.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 971700.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 971700.00 
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

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. 


