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Biuletyn Zamówień Publicznych
Urząd Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe 

Zamieszczanie nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego    

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów   

Zawarcia umowy ramowej 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak  nie 

Nazwa projektu lub programu ______________________________________________________________

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

tak     nie   

Numer ogłoszenia: 610438 - N - 2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

tak     nie   

Numer ogłoszenia: …

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego  (jeżeli dotyczy)

Postępowanie  zostało  przeprowadzone  przez  podmiot,  któremu  zamawiający  powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania  (jeżeli dotyczy)

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania

______________________________________________________________

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  (jeżeli dotyczy)

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów ____________________

Postępowanie  zostało  przeprowadzone  wspólnie  z  zamawiającymi  z  innych  państw  członkowskich  Unii
Europejskiej  (jeżeli dotyczy)

W  przypadku  przeprowadzenia  postępowania  wspólnie  z  zamawiającymi  z  innych  państw  członkowskich  Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
_______________________________________________________________________________________

Informacje dodatkowe: ___________________________________________________________________

I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa (firma): Zarząd Zieleni Miejskiej

Krajowy numer identyfikacyjny: 271505514
Adres pocztowy:
ul. Pod Lasem 64
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Miejscowość:
Rybnik

Kod pocztowy: 
44-210

Państwo:
Polska

Województwo:
śląskie

Tel.:

32/42 48 838
Fax: E-mail:

zamowienia.publiczne@zielen.rybnik.pl

Adres strony internetowej (URL): http://  zi  elen  .  rybnik.  pl

Adres profilu nabywcy (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

 Administracja rządowa centralna
 Administracja rządowa terenowa
 Administracja samorządowa
 Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
 Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
 Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
 Podmiot prawa publicznego
 Inny (proszę określić)

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku
wspólnego  przeprowadzenia  postępowania  z  zamawiającymi  z  innych  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej
(jeżeli  zamówienie  zostało  udzielone  przez  każdego  z  zamawiających  indywidualnie  informacja  w sekcji  I  jest
podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę): ____________

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

 Remont istniejącego warsztatu stolarskiego z malarnią

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.261.19.2017

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane  Dostawy 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 

     

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia3) (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 remont   istniejącego warsztatu stolarskiego z malarnią w budynku technicznym Zarządu
Zieleni Miejskiej przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1. Roboty architektoniczno-konstrukcyjne:
- wykonanie nowej posadzki cienkowarstwowej w systemie polimerowo-cementowym wraz z robotami instalacyjnymi,
- wykonanie rozkuć ścian wewnętrznych (ściany działowe) w celu utworzenia lub powiększenia otworów drzwiowych,
- wykonanie projektowanej ściany oddzielającej istniejące pomieszczenia ,
- wykonanie zmiany stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- roboty wykończeniowe,
- roboty elewacyjne – uzupełnienie izolacji termicznej po zmianie stolarki oraz wykończenie tynkiem
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  cienkowarstwowym.
2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:
- montaż rozdzielnic elektrycznych i tablic sterujących,
- oprzewodowanie nowej instalacji wyodrębnionych odbiorów,
- oprzewodowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych,
- montaż osprzętu instalacyjnego,
- roboty murarsko-malarskie po robotach instalacyjnych,
- montaż opraw oświetleniowych,
- uruchomienie wykonanej instalacji,
- pomiary instalacji.
3. Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, odciągów miejscowych i wentylacji:
- wykonanie instalacji c.o.,
- montaż rurociągów,
- montaż armatury,
- badania instalacji,
- regulacja działania instalacji,
- roboty instalacyjne towarzyszące,
- roboty budowlane towarzyszące,
- wentylacja,
- odciągi miejscowe,
- demontaż starej instalacji centralnego ogrzewania.
Uwaga!
Dokumentacja projektowa ustala zakres całego zadania (tj. remont istniejącego warsztatu stolarskiego z malarnią  oraz
przebudowa  szatni  pracowniczej  z  zapleczem  socjalno-sanitarnym  w  budynku  technicznym  ZZM),  natomiast  zakres
rzeczowy przedmiotowego zamówienia (tj. remont istniejącego warsztatu stolarskiego z malarnią)  ustalają przedmiary
robót.
Szczegółowy opis zadania zawarto w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
przedmiarach robót.
Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.    
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  udzielenia  minimum  36-miesięcznej  gwarancji na  wykonane  roboty,  zastosowane
materiały i zabudowane urządzenia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru  całego przedmiotu  umowy.

W związku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref
województwa  śląskiego,  w  których  stwierdzone  zostały  ponadnormatywne  poziomy  substancji  w  powietrzu”,
Zamawiający  informuje,  że  w  trakcie  prowadzenia  prac  budowlanych  będzie  wymagał  zastosowania  technologii
wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe   dla
środowiska.
Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:

  zraszania wodą terenu prowadzenia robót w okresach suszy,
  stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie),
 transportu  materiałów  sypkich  samochodami  wyposażonymi  w  plandeki  ograniczające  pylenie  przewożonych

materiałów,
  stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.

Ponadto  Zamawiający  będzie  prowadził  monitoring  pojazdów  obsługujących  budowę  pod  kątem  ograniczenia
zanieczyszczenia dróg.
W przypadku stwierdzenia uchybień,  które zagrażają środowisku naturalnemu i  są niezgodne z przepisami polskiego
prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót.
Przypomina się również, że:

- wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi ich użytkowania;

- organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia
przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- wykonywanie robót  murarskich, tynkarskich,
- wykonywanie robót instalatorskich sanitarnych,
- wykonywanie robót instalatorskich elektrycznych. 

Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiot  zamówienia nie wprowadza żadnych
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zmian w sposobie użytkowania obiektu, który dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym do osób
niepełnosprawnych.

Zgodnie  z  art.  30  ust.  5  Ustawy,  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  opisywanym  przez
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.

    

II.4) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA:

Zamówienie było podzielone na części tak  nie

II.5) Główny kod CPV 45259000-7

Dodatkowe kody CPV
45330000-9
45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony       

Przetarg ograniczony           

Negocjacje z ogłoszeniem    

Dialog konkurencyjny        

Partnerstwo innowacyjne    

Negocjacje bez ogłoszenia 

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie o cenę

Licytacja elektroniczna

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr  (jeżeli dotyczy) 
NAZWA:  (jeżeli dotyczy)

 Postępowanie / część zostało unieważnione    nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  28/11/2017 (dd/mm/rrrr)

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT:         136 068,78                       Waluta:  PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania 
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (jeżeli dotyczy): 
liczba otrzymanych ofert:  2
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 innych państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
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IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jeżeli dotyczy): 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak  nie  x
  PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE Herman Jarosław
Adres pocztowy: E-mail:
  ul. Przyległa 4  ppb.herman@wp.pl
Miejscowość:  Kod pocztowy: Kraj/województwo
  Połomia  44-323   śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą tak     nie x   

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak  nie x 

Skrót literowy nazwy państwa: ________

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej tak  nie x

Skrót literowy nazwy państwa: ________

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY / WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty / wartość umowy    152 067,74

Oferta z najniższą ceną / kosztem        152 067,74                 Oferta z najwyższą ceną / kosztem  169 500,00

Waluta:   PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy)

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

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 prowadzono 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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