
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu odprowadzania wody opadowej z historycznego kamieniołomu w Muzeum
Gross-Rosen w Rogoźnicy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ
KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY (1940-1945)

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zarządzania Inwestycjami

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001066389

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Ofiar Gross-Rosen 26

1.4.2.) Miejscowość: Rogoźnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-152

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.7.) Numer telefonu: 604065781

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@gross-rosen.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gross-rosen.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d93f346a-a45b-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456863/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-11-24 12:41

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00086676/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:
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Dostawa, montaż i uruchomienie systemu odprowadzania wody opadowej z historycznego kamieniołomu w Muzeum Gross-
Rosen w Rogoźnicy.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż i uruchomienie systemu odprowadzania wody opadowej z historycznego
kamieniołomu w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. 
Szczegółowe dane techniczne wymagane przez Zamawiającego:
Agregat pompowy musi posiadać możliwość samozasysania przez co rozumiane jest uruchomienie pompy i rozpoczęcie
pompowania bez konieczności zalewania korpusu i linii ssawnej. Pompa musi posiadać wirnik kanałowy wykonany żeliwa
sferoidalnego . Pompa musi posiadać zabezpieczenie przed suchobiegiem. Agregat pompowy musi umożliwiać
pompowanie cieczy z częściami stałymi o wielkości min. 80 mm. Agregat pompowy wraz z silnikiem musi posiadać obudowę
dźwiękochłonną zabezpieczającą przed emisją ponadnormatywnego hałasu. Na stanowisku pracy operatora agregatu nie
może być przekroczony poziom 64 dB w odległości 10m. Obudowa dźwiękochłonna musi umożliwiać bezawaryjną pracę
pompy w całym zakresie wydajności oraz w każdych warunkach atmosferycznych tzn. w zakresie temperatur od – 10oC do
40oC oraz przy opadach atmosferycznych. 

II. Dane techniczne.

1. Przyłącze/przyłącza ssawne: średnica w zakresie DN100 – DN150.
2. Przyłącze/przyłącza tłoczne: średnica w zakresie DN100 – DN150.
3. Waga całego agregatu pompowego nie większa niż 1600 kg. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wagi przy
dostawie agregatu pompowego.
4. Wolny przelot wirnika: min. 80 mm.
5. Wymiary agregatu pompowego 1050x2270
6. Agregat pompowy wspomagany membranową pompą próżniową, tego samego producenta co główna pompa
7. Agregat pompowy musi być wyposażony w obudowę dźwiękochłonną tłumiącą hałas pracującego urządzenia, nie może
być przekroczony poziom 64 dB w odległości 10m
8. Obudowa dźwiękochłonna wewnątrz musi posiadać wannę wychwytową wyłapującą ewentualne wycieki. Dodatkowo
wanna wychwytowa musi posiadać możliwość kontrolowanego i zorganizowanego odprowadzenia ewentualnych wycieków.
9. Obudowa dźwiękochłonna wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo a otwierane drzwi wykonane z kompozytu.
10. Dopuszcza się zastosowanie tylko pomp wirowych.
11. Pompa musi posiadać zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem otwór rewizyjny umożliwiający jej oczyszczenie i
udrożnienie
12. Wirnik pompy wirowej oraz wewnętrzna powierzchnia korpusu pompy muszą być odporne na działanie cieczy
agresywnych lub zawierających cząsteczki ścierne.
13. Obudowa agregatu pompowego (jego wszystkie otwierane/uchylane elementy) muszą być wyposażone w zamki
umożliwiające zamknięcie i niedopuszczenie osób nieupoważnionych.
14. Przyłącze/przyłącza ssawne i tłoczne muszą posiadać trwałe opisy informacyjne.
15. Cyfrowy panel z wyświetlaczem LCD umożliwiający:
1) start/stop
2) przełącznik kluczykowy
3) wyświetlacz LCD- 4,3”
4) Menu w języku polskim
5) przełączanie: tryb ręczny/praca automatyczna z pływakami (pływaki w komplecie)
6) przegląd parametrów: co najmniej prędkość obrotów silnika, czas pracy, napięcie baterii, temperatura silnika, poziom
paliwa (z informacją o spadku ilości paliwa poniżej 10% pojemności zbiornika)
7) wyświetlanie stanów alarmowych
8) dziennik zdarzeń
9) licznik motogodzin
10) Sygnał akustyczny-alarm
16. Agregat pompowy musi być wyposażony w licznik motogodzin.
17. Agregat pompowy musi posiadać możliwości podłączenia akcesoriów dodatkowych takich jak np. czujniki pływakowe
(wskaźniki poziomu). Agregat pompowy musi posiadać możliwość automatycznego sterowania pracą za pomocą czujników
poziomu
18. Gwarancja na agregat pompowy – minimum 12 miesięcy maksymalnie 48 miesięcy.
19. Urządzenie musi posiadać oznakowanie europejskim certyfikatem CE.

III. Parametry pompy.

1. Maksymalna wydajność pompy: minimum 285 m3/h 
2. Maksymalna wysokość podnoszenia: minimum 41 m
3. Maksymalna wysokość zasysania: minimum 7 m
4. Membranowa pompa próżniowa o wydajności minimum 50m3/h

IV. Napęd.
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1. Silnik: silnik spalinowy, wysokoprężny dopuszczony do użytku na terenie UE i spełniający w dniu dostawy normy emisji
spalin – STAGE V.
2. Moc silnika / rpm: minimum 43,7 kW 
3. Możliwość płynnej regulacji obrotów silnika w zakresie 1300-2100 obr/min
4. Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 300 l z tworzywa sztucznego.
5. Interwał serwisowy (wymiana oleju) co 500 mtg
6. Silnik musi zapewnić bezawaryjną, ciągłą pracę pompy w pełnym zakresie wydajności.

Dodatkowo możliwość przewozu pompy na przyczepie o następujących właściwościach:
1) Homologowane podwozie DMC 2300,
2) Dwie osie,
3) Wykonanie ze stali w ocynku na gorąco.

V. Zestaw Rurociągów
Kompletny zestaw rurociągów do ww. pompy wraz z armaturą, złączkami i montażem u Zamawiającego. 
Rurociąg ssawny:
1. 2x wąż ssący fi 150mm, kosz ssący
Rurociąg tłoczny:
1. 18 szt. x wąż tłoczny 150mm. płaskozwijany 50mb z szybkozłączkami typu cardan
2. 2 szt. wąż tłoczny 150mm płaskozwijany 25 mb z szybkozłączkami;
3. 12 szt. x wąż PCV fi 150mm 10mb ze złączami;
4. 1 szt. zawór zwrotny fi 150;
5. kolana typu cardan 90’
6. kolana typu cardan 45’
7. najazdy na wąż fi 150 2,5 m szerokości.

Zamówienie obejmuje także szkolenie pracowników technicznych Zamawiającego z obsługi całego systemu w siedzibie
Zamawiającego oraz pierwsze uruchomienie systemu.

3.9.) Główny kod CPV: 43000000-3 - Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

42122130-0 - Pompy wodne

42122480-8 - Pompy wirowe

51541100-7 - Usługi instalowania maszyn górniczych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-12

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-08-01

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BBA PUMPS PL sp z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1231109921

4.3.3.) Ulica: Żeromskiego 39a

4.3.4.) Miejscowość: Piaseczno

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-500

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 373920 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00121967/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-07-20
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5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 373920 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy
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