
Ogłoszenie nr 500041715-N-2017 z dnia 11-10-2017 r.

Miasto Orzesze: „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na
terenie miasta Orzesze”

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: 565814-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 276257653, 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): www.orzesze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRZP.271.36.2017

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:

1.1 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 1.2 Przedmiot zamówienia: Część I Budowa boisk wielofunkcyjnych (4 zadania - przedmiar pkt. 1,
2, 3 i 4 ) 1. Budowa boiska w Orzeszu-Jaśkowicach przy ulicy Stuska o nawierzchni syntetycznej, płyta boiska o wymiarach 22x13m. 2.
Budowa boiska w Orzeszu-Woszczycach przy ulicy Norwida o nawierzchni syntetycznej, płyta boiska o wymiarach 22x13m. 3. Budowa boiska
w Orzeszu-Mościskach przy ulicy Majakowskiego, o nawierzchni syntetycznej, płyta boiska o wymiarach 22x13m. 4. Budowa boiska w Orzeszu-
Zgoniu przy ulicy Kobiórskiej o nawierzchni syntetycznej, płyta boiska o wymiarach 22x13m. Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika
Zamówień co do przedmiotu zamówienia 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45212224-2
Roboty budowlane związane ze stadionami 45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych
konstrukcji 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Część II
Siłownie zewnętrzne i place zabaw (4 zadania - przedmiar pkt. 5, 6, 7 i 8) 1. Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Orzeszu-
Zawadzie przy ulicy Szkolnej (3 urządzenia zabawowe, 3 urządzenia siłowni, nawierzchnia bezpieczna, mała architektura). 2. Budowa siłowni
zewnętrznej w Orzeszu-Zawadzie przy ulicy Słowackiego (dwa urządzenia siłowni) 3. Budowa placu zabaw w Orzeszu przy ulicy Skośnej (pięć
urządzeń zabawowych, nawierzchnia ze zrębków drewnianych, ogrodzenie, mała architektura, chodnik z kostki brukowej) 4. Budowa placu
zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Orzeszu-Zazdrości przy ulicy Żorskiej (nawierzchnia modułowa poliuretanowa, 3 urządzenia siłowni,
piaskownica) Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika Zamówień co do przedmiotu zamówienia 45100000-8 Przygotowanie terenu pod
budowę 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45200000-9 Roboty budowlane w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami 45223800-4 Montaż i
wznoszenie gotowych konstrukcji 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i
asfaltowania 45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe Część III Renowacja boiska oraz wymiana nawierzchni i
rekultywacja podbudowy kortu tenisowego (2 zadania - przedmiar robót pkt. 9 i 10) 1. Renowacja boiska w Orzeszu-Gardawicach przy ulicy
Katowickiej, wymiary całościowe boiska 66x110m, nawierzchnia z trawy z rolki – 7260m2. 2.Wymiana nawierzchni i rekultywacja podbudowy
kortu tenisowego w przy ulicy 1000-lecia w Orzeszu-Zawiści. Wymiary pola do gry w tenisa ziemnego wynoszą 23,77x 10,97m (jest to
pełnowymiarowe pole gry w tenisa ziemnego) plus wybieg końcowy po 5,5 m z każdej strony za linią końcową pola do gry oraz wybieg boczny
po 3,05 m z każdej strony za linią boczną pola do gry, nawierzchnia z sztucznej trawy. Oznaczenie nazwy i kodu Wspólnego Słownika
Zamówień co do przedmiotu zamówienia 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45112720-8
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami 45236119-7
Naprawa boisk sportowych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 77300000-3 Usługi ogrodnicze 77320000-9 Usługi utrzymania
terenów sportowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi opis zamieszczony w załączniku do SIWZ wraz z dokumentacją
projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ). 1.3. 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. 1.4 Wykonawcy mogą składać oferty
zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.
1.5. 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.
1.6. 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. 1.7 Warunki gwarancji - min. 3 lata 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. 2. Podwykonawcy: 2.1.Wykonawca
może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2.2.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2.3.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 2.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 2.5. 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 art. od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ) 2.6.
Zamawiający nie 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
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa boisk wielofunkcyjnych

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Siłownie zewnętrzne i place zabaw

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Renowacja boiska oraz wymiana nawierzchni i rekultywacja podbudowy kortu
tenisowego

niż 50 000 zł brutto. 3. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu
zamówienia.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45212224-2

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45112720-8, 45236119-7

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:
Część 1 Budowa boisk wielofunkcyjnych I. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na
podstawie art 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). Zgodnie z
cytowanym artykułem Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały trzy oferty: Nr 1. PHU „GAWLIK” Paweł Gawlik, ul. Gospodarcza 24/2, 32-600 Oświęcim,
cena brutto 679 443,32 zł Nr 2. HYDROGOP Sp. z o.o. ul. Tartaczna 20, 40-749 Katowice, cena brutto 612 408,75 zł Nr 4 „BELL SPORT” Grzegorz
Leszczyński ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom, cena brutto 609 813,19 zł. natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia wynosi 317 000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zadania do ceny oferty z najniższą
ceną jak również do ceny najkorzystniejszej oferty, wobec czego zachodzi cytowana wyżej przesłanka art. 93.ust. 1 pkt 4, na podstawie której
postępowanie zostaje unieważnione.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Część 2 Siłownie zewnętrzne i place zabaw II. Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na
podstawie art 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). Zgodnie z
cytowanym artykułem Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta: Nr 4 „BELL SPORT” Grzegorz Leszczyński ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom,
cena brutto 491 049,53 zł. natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 152 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zadania do ceny oferty z najniższą ceną jak również do ceny najkorzystniejszej
oferty, wobec czego zachodzi cytowana wyżej przesłanka art. 93.ust. 1 pkt 4, na podstawie której postępowanie zostaje unieważnione.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Część 3 Renowacja boiska oraz wymiana nawierzchni i rekultywacja podbudowy kortu tenisowego III. Zamawiający unieważnia przedmiotowe
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). Zgodnie z cytowanym artykułem Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały dwie oferty: Nr 3
BAKO SPORT G. Baran, R. Koziołek Spółka Jawna, ul. Rapackiego 34, 42-520 Dąbrowa Górnicza, cena brutto 696 479,64 zł. Nr4 „BELL SPORT”
Grzegorz Leszczyński ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom, cena brutto 699 041,96zł. natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosi 131 000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zadania do ceny
oferty z najniższą ceną jak również do ceny najkorzystniejszej oferty, wobec czego zachodzi cytowana wyżej przesłanka art. 93.ust. 1 pkt 4, na
podstawie której postępowanie zostaje unieważnione.

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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