
Ogłoszenie nr 510076738-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.

Miasto Orzesze: „Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu – budowa i
przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej”

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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 520817-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 27625765300000, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21, 43-180  Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska,
tel. +48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks +48323248826.
Adres strony internetowej (url): orzesze.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
WRZP.271.7.2019

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu – budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno-
kulturalnej”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRZP.271.7.2019

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. Przedmiot zamówienia 1.1 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane „Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu –
budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej” 1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę niekomercyjnej
infrastruktury społeczno-kulturalnej wraz z niezbędnym wyposażeniem służącym zachowaniu elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego na
terenie zlokalizowanym przy ul. Św. Wawrzyńca w Orzeszu pomiędzy budynkami UM Orzesze przy ul. Św. Wawrzyńca 21 i ul. Św. Wawrzyńca
23 – działka nr 1278/213. Celem przedsięwzięcia jest zachowanie i wyeksponowanie dziedzictwa lokalnego obejmującego skrzyżowanie torów
kolejowych pod kątem 900 z 1884r. oraz górniczych kamieni granicznych z ok. 1830r. Zaprojektowano 2 ciągi komunikacyjne – jeden w
miejscu istniejącego chodnika od strony schodów terenowych w skarpie, drugi nowoprojektowany od strony Ośrodka Zdrowia. Ich połączeniem
będzie plac o nieregularnym obrysie, z akcentami pól założonych na rzucie kwadratu o boku 160x160 cm wypełnionych wielkogabarytowymi
płytami brukowymi (80x80 cm) lub/i kruszywem granitowym z bukszpanem kulistym w środku. Projektowane ciągi komunikacyjne łączyć będą
strefy stałych ekspozycji kulturowych, czasowych i miejsc rekreacji, a podkreśleniem walorów miejscowych będzie wbudowanie logo Orzesza w
nawierzchni. Przedmiotowe torowisko kolejowe zlokalizowane zostanie we wschodniej części terenu, tuż przy głównym ciągu pieszym, zaś
górnicze kamienie graniczne osadzone będą w części północno zachodniej wzdłuż nowoprojektowanego traktu pieszego. Zachodnia część
obszaru przeznaczona została na ekspozycje czasowe: kulturowe, edukacyjne itp. Teren ekspozycji torowiska zaplanowano w formie placu o
wym. 8,6x8,6 wyłożonego kostką brukową z centralnie ułożonym torowiskiem na oryginalnych, drewnianych podkładach kolejowych.
Skrzyżowanie torów należy zamontować na powierzchni wydzielonej z nawierzchni brukowej, ograniczonej krawężnikami betonowymi. Miejsce
torowiska należy wysypać tłuczniem kamiennym drogowym stosowanym dla torowisk kolejowych. Przed montażem szyny kolejowe wraz z
podkładem i elementami zamocowań należy oczyścić. Teren ekspozycji górniczych kamieni granicznych zaprojektowano dwustronnie wzdłuż
ciągu pieszego w północno zachodniej części terenu inwestycji – jako obszar wyodrębniony krawężnikami betonowymi, wysypany kruszywem
bazaltowym imitującym węgiel z ułożonymi centralnie płytami brukowymi 80x80 cm stanowiącymi podstawę do osadzenia kamieni. Kamienie
górnicze należy osadzić za pomocą prętowych kotwi stalowych. Plac ekspozycji czasowych wyodrębniono jako nawierzchnię z grysu
kamiennego zawałowanego na potrzeby indywidualnych wymogów instalacji wystaw, z usytuowaniem w zachodniej części terenu. UWAGA:
Drzewa przeznaczone do wycinki zostały usunięte w 2018 roku. Powierzchnia objęta opracowaniem ok. 972 m2. W zakresie przedmiotu
zamówienia wymagane jest również: a) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę na każdym etapie budowy, b)
zapewnienie sobie na własny koszt źródła poboru wody i energii elektrycznej na cele budowy oraz zainstalowania liczników zużycia wody i
energii i innych mediów w razie konieczności. Wykonawca poniesie koszty zużycia energii i wody i innych mediów w czasie budowy. 1.3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1
do SIWZ ). 1.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich
parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są
wartościami minimalnymi. 1.5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia
przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.6. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 1.7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz
eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 1.8.
Warunki gwarancji min. 36 miesięcy gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia roboty oraz zastosowane materiały i
urządzenia licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót bez uwag. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi
udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 1.9. KODY CPV Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień co do przedmiotu
zamówienia 45100000-8 : Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 : Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ,
roboty ziemne 45112710-5 : Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45112711-2 : Roboty w zakresie kształtowania parków
45111291-4 : Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45200000-9 : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45233200-1 : Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233250-6 : Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 1.10. Podwykonawcy: 1.10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy. 1.10.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia. 1.10.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.10.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.10.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy paragrafu od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ) 1.10.6. Zamawiający nie
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określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50
000 zł brutto. 1.11. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu
zamówienia. 1.12. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: robotników
budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem koordynatora robót ze strony wykonawcy, m.in. czynności związane z robotami
ziemnymi, czynności związane z wymianą nawierzchni wykonywane podczas realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45112710-5, 45112711-2, 45111291-4, 45200000-9, 45233200-1, 45233250-6

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 139934.55
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
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 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: COMPLEX S.C. Orzesze
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stuska 5
Kod pocztowy: 43-180
Miejscowość: Orzesze
Kraj/woj.: śląskie

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 172999.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 172999.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172999.50
Waluta: zł

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.
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