
Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ZP.261.7.2019

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:  577260 - N - 2019
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

Zarząd Zieleni Miejskiej
            Rybnik 1



Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  ZP.261.7.2019

Adres pocztowy:
ul. Pod Lasem 64
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://bip.  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

Roboty budowlane na terenie cmentarzy komunalnych z podziałem na zadania:
zadanie 1 – Przygotowanie terenu pod kwaterę pola urnowego na cmentarzu komunalnym  przy        
                    ul. Rudzkiej w Rybniku
zadanie 2 – Rekultywacja terenu cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwałowicach
zadanie 3 – Rekultywacja terenu cmentarza komunalnego w Rybniku-Boguszowicach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.261.7.2019

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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych  z podziałem na 
zadania:
zadanie 1 – Przygotowanie terenu pod kwaterę pola urnowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej w Rybniku
zadanie 2 – Rekultywacja terenu cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwałowicach
zadanie 3 – Rekultywacja terenu cmentarza komunalnego w Rybniku-Boguszowicach.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
zadanie 1 – Przygotowanie terenu pod kwaterę pola urnowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej w
Rybniku

- roboty pomiarowe – trasa dróg w terenie równinnym
- zdjęcie warstwy urodzajnej
- wykonanie koryta drogowego
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- ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie warstwy odcinającej 
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
- obsada żywopłotem niskim
- wykonanie warstwy dolnej żwirowej jezdni.

zadanie 2 – Rekultywacja terenu cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwałowicach
- roboty pomiarowe – trasa dróg w terenie równinnym
- zdjęcie warstwy urodzajnej
- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i obrzeży trawnikowych
- formowanie i zagęszczenie nasypów
- ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie warstwy odcinającej 
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
- humusowanie skarp z obsianiem.

zadanie 3 – Rekultywacja terenu cmentarza komunalnego w Rybniku-Boguszowicach
- zdjęcie warstwy urodzajnej
- formowanie i zagęszczanie nasypów.

Szczegółowy zakres prac precyzują specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz  przedmiary robót.
Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
Podbudowę  z  kruszyw  należy  wykonać  z  nowego  materiału  naturalnego.  Zamawiający  nie  dopuszcza zastosowania
materiałów z odzysku (korytowania i rozbiórek) oraz z recyklingu.
Termin  usunięcia  wad:  do  14  dni liczone  od  powiadomienia  Wykonawcy  przez  Zamawiającego
o wadzie.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum  24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane
materiały. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru i przekazania 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:
dotyczy zad. 1 i 2:

- roboty ziemne
- roboty brukarskie

dotyczy zad. 3:
- roboty ziemne.

Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w ramach zadania zostaną wykonane prace
uwzględniające  potrzeby  osób  niepełnosprawnych.  Ulepszony  zostanie  stan  nawierzchni   poprzez  wykonanie  nowej
nawierzchni.
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II.4) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA:

Zamówienie było podzielone na części tak  nie

II.5) Główny kod CPV  45112714-3

Dodatkowe kody CPV  

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 1 (jeżeli dotyczy) 
NAZWA: Przygotowanie terenu pod kwaterę pola urnowego nacmentarzu  komunalnym  

przy ul. Rudzkiej w Rybniku

 Postępowanie / część zostało unieważnione    nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  28/08/2019 (dd/mm/rrrr)

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT:         43 909,79                          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:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

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

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   x nie  
Bud-Dom Usługi Remontowo-Budowlane Bogusława Bisek
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Adres pocztowy: E-mail:
ul. Mostowa 4C buddom2015@wp.pl
Miejscowość:  Kod pocztowy: Kraj/województwo
  Czerwionka-Leszczyny 44-238  śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą      tak    x nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak    x nie  

Skrót literowy nazwy państwa: ________

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

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    48 759,24 

Oferta z najniższą ceną / kosztem         48 759,24                  Oferta z najwyższą ceną / kosztem    89 486,23

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: 

 
CZĘŚĆ nr 2 (jeżeli dotyczy) 
NAZWA: Rekultywacja terenu cmentarza komunalnego w Rybniku-Chwałowicach

 Postępowanie / część zostało unieważnione    nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  28/08/2019 (dd/mm/rrrr)

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT:        95 732,91                          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:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

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

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jeżeli dotyczy): 1

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

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia tak   x nie  
Bud-Dom Usługi Remontowo-Budowlane Bogusława Bisek
Adres pocztowy: E-mail:
ul. Mostowa 4C buddom2015@wp.pl
Miejscowość:  Kod pocztowy: Kraj/województwo
  Czerwionka-Leszczyny 44-238  śląskie
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Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą      tak    x nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak    x nie  

Skrót literowy nazwy państwa: ________

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

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    84 309,24 

Oferta z najniższą ceną / kosztem         57 884,12                   Oferta z najwyższą ceną / kosztem    117 731,85

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: 

CZĘŚĆ nr 3 (jeżeli dotyczy) 
NAZWA: Rekultywacja terenu cmentarza komunalnego w Rybniku-Boguszowicach

 Postępowanie / część zostało unieważnione    nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  28/08/2019 (dd/mm/rrrr)

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT:        4 063,75                          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:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

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

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   x nie  
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o.
Adres pocztowy: E-mail:
ul. Gliwicka 179A pbdspzoo@op.pl
Miejscowość:  Kod pocztowy: Kraj/województwo
Rybnik 44-207  śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą       x tak     nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej tak    x nie  

Skrót literowy nazwy państwa: ________
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Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej tak    x nie

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    4 985,50 

Oferta z najniższą ceną / kosztem         4 970,43                   Oferta z najwyższą ceną / kosztem    11 715,44

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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