
Ogłoszenie nr 510171215-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.  

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o.: Dostawa i montaż 4 szt. bram garażowych 

panelowych (segmentowych) w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-

socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, 

województwo warmińsko-mazurskie” w ramach projektu „Poprawa efektywności 

energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej.  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu  

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 573293-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 28058224900000, ul. 

Grunwaldzka  49, 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 670 

92 14, e-mail sekretariat@zegluga.com.pl, faks -.  

Adres strony internetowej (url): www.zegluga.com.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa i montaż 4 szt. bram garażowych panelowych (segmentowych) w wolnostojącym 

budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 

0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie” w ramach 

projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Żeglugi Ostródzkiej” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP/ZOE/05/2019  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Usługi  

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 dostawa i montaż 4 szt. bram garażowych panelowych 

(segmentowych) w wolnostojącym budynku warsztatowym z częścią biurowo-socjalną w 

Ostródzie na działce nr ew. 186/5, obr. 0010, jedn. ew. 281501_1 Miasto Ostróda, 

województwo warmińsko-mazurskie”. 1. Parametry techniczno-użytkowe bram garażowych • 

Brama panelowa (segmentowa): a) 3 szt. z podwójnym przeszkleniem (dwa rzędy), b) 1 szt. z 

przeszkleniem i drzwiami serwisowymi ( jeden rząd). • Projektowane wymiary światła 

otworów: B = 3600[mm] x H= 4200[mm] . • Wymiary bramy : szerokość (B) x wysokość (H) 

oznaczają wymiary otworu bramowego wykonanego „na gotowo” tj. po wszelkich obróbkach 

budowlanych. • Opis wykonania standardowego: a) Płyta bramy: brama przem. segmentowa, 

skrzydło wykonane z paneli stalowych lub innych, wypełnionych bezfreonową pianką 

poliuretanowa o gr.60[mm]. Gwarantowany współczynnik przenikania ciepła dla całej bramy 

U=1,3 W/(m2 *K). b) Brama powinna posiadać sprężyny skrętne równoważące ciężar 

skrzydła, przewidziane na min. 20 tyś. cykli pracy. • Zabezpieczenia: a) Panele powlekane są 

farbami poliestrowymi i zabezpieczone okuciami z blachy ocynkowanej. Uszczelki dookólne. 

b) Panele powinny posiadać zabezpieczenia kształtowe przeciw przytrzaśnięciu palców oraz 

uszczelki w miejscu styku dwóch paneli. c) Kolory bram: powłoka zewnętrzna kolor szary, 

RAL 9006, od wewnątrz kolor biały. • Prowadnice: Wykonane są z elementów stalowych, 

ocynkowanych. Prowadnice pionowe wyposażone w uszczelki, do których przylega płaszcz 

bramy, gdy jest ona w pozycji zamkniętej. • Zamknięcie standardowe: rygiel ręczny. • 

Przeszklenie: Panelami zapewniającymi zachowanie współczynnika przenikania ciepła dla 

całej bramy U=1,3 W/(m2 *K). Przeszklenia – 2 rzędy – po jednym rzędzie w dwóch 

kolejnych panelach, w bramie z drzwiami serwisowymi- 1 rząd Prowadzenie: dowolne (hala 

wysoka) Napęd do bramy: elektryczny; • Sterowanie: góra-stop-dół od wewnątrz za pomocą 

przycisków przy każdej bramie, czujnik krawędziowej listwy bezpieczeństwa; • Drzwi 

przejściowe serwisowe: W płycie bramy zlokalizowanej najbliżej części socjalno-biurowej 

budynku. Światło przejścia 900x2000[mm]. Otwierane na zewnątrz. , wyposażone w 

samozamykacze, zamki patentowe i klucze. W górnych segmentach dwa przeszklenia – na 

tym samym poziomie i takie same jak w segmentach bram. • Wykonawca przed przystąpienie 

do wykonania bram zobowiązany jest do dokonania własnych obmiarów z natury, a po 

uruchomieniu bram do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie ich 

obsługi. • Przy projektowaniu mechanizmów i napędów należy uwzględnić stałe elementy 

instalacji w hali warsztatów. • Bramy muszą spełniać wymagania normy PN EN 13241-1 oraz 

posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa CE na bramę i na automatykę sterującą. 2. Wymagania 

techniczne wykonania instalacji elektrycznej i sterującej: • Wszystkie instalacje elektryczne i 

sterujące należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami i 

normami. • Punkt odbioru zasilania – tablica rozdzielcza w hali warsztatowej. • Przebieg 

instalacji elektrycznej i sterującej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego • Wykonawca 

instalacji elektrycznej i sterującej musi posiadać uprawnienia w zakresie prac objętych 

zamówieniem. 3. Przed złożeniem oferty, w związku z występowaniem niejednolitych 

wymiarów poszczególnych bram garażowych i możliwością kolizji z instalacjami 

technicznymi w budynku konieczny jest przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku, w celu 

wykonania indywidualnego obmiaru przedmiotu zamówienia.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 44221300-8 

 

Dodatkowe kody CPV: 44221310-1  

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  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j.: Dz.U.2018.0.1986 ) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Żegluga 

Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie informuje, iż unieważnia przedmiotowe 

postępowanie.  

 

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.  
 


