
Ogłoszenie nr 510221951-N-2020 z dnia 09-11-2020 r. 
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: Dobudowa szybu windowego do 
budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia 
dźwigowego (windy) oraz likwidacją barier architektonicznych - Zwiększenie dostępności 
architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i 
otwartą 
 
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 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - ZADANIE 4 - 
Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 583045-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 
000001347, ul. Bankowa  12, 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, e-
mail dzp@us.edu.pl , faks -. 
Adres strony internetowej (url): www.us.edu.pl 



I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Wyższa Uczelnia Publiczna 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dobudowa szybu windowego do budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ul. 
Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia dźwigowego (windy) oraz likwidacją barier 
architektonicznych - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu „DUO - 
Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DZP.381.024.2020.RB 
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: 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych, dobudowy szybu windowego do budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy 
ul. Niemcewicza 2 wraz z instalacją urządzenia dźwigowego (windy) oraz likwidacją barier 
architektonicznych, a także uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji 
administracyjnych niezbędnych do ich rozpoczęcia i zrealizowania. 2) W ramach realizacji zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania 
pozwolenia na budowę oraz do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 
wszelkich robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w toku ich realizacji, a także 
dokonanie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie. 3) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zakresu prac z 
przedstawicielami Zamawiającego. 7) Dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania i roboty 
budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz z aktualnymi na dzień realizacji 
obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i ustaleniami Polskich Norm, 
oraz w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” oraz innymi dokumentami, które 
gwarantują osobom z niepełnosprawnościami pełny dostęp do projektów unijnych. 8) Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, która 
zawiera: Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej również PFU) oraz inwentaryzację budynku 
(zwanymi również dalej dokumentacją projektową). 9) Przedmiot zamówienia należy wykonać w 



terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. 10) Wykonawca udzieli: minimum 60 miesięcznej 
gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. Wymagany okres gwarancji na zamontowane 
wyroby (materiały) nie mniejszy niż udzielona gwarancja na roboty, a jeżeli gwarancja producenta 
jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia bez zastrzeżeń. Okres rękojmi winien być równy okresowi gwarancji. zapoznania się ze 
stanem faktycznym budynku i terenu w zakresie odpowiadającym planowanym pracom 
projektowym,  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót, w czasie 
odbiorów lub w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 
 
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45200000-9, 45223000-6, 45262000-1, 45262100-2, 
45262800-9, 45300000-0, 45310000-3, 45313000-4, 45313100-5, 45400000-1, 71000000-8, 
71220000-6, 71240000-2, 71248000-8, 71300000-1 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - 
ZADANIE 4 - Zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 386052.00 
Waluta PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 



Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: Intero Serwis Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Gustawa Daniłowskiego 6/76 
Kod pocztowy: 01-833 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
 
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 574410.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 574410.00 



Oferta z najwyższą ceną/kosztem 974160.00 
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. 


