
Ogłoszenie nr 339593 - 2016 z dnia 2016-11-09 r.

Orzesze: Budowa zaplecza-sanitarno szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym przy ul.
Bukowina w Orzeszu. Część pierwsza: przebudowa i rozbudowa istniejącego parkingu przy stadionie przy ul. Bukowina w

Orzeszu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 311337

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
– mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Orzesze, krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21, 43-180 
Orzesze, państwo Polska, woj. śląskie, tel. +48323248800, faks +48323248826, e-mail rzp@orzesze.pl
Adres strony internetowej (URL): www.orzesze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:

Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania 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:
Budowa zaplecza-sanitarno szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym przy ul. Bukowina w
Orzeszu. Część pierwsza: przebudowa i rozbudowa istniejącego parkingu przy stadionie przy ul. Bukowina w Orzeszu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
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:

1.2 Przedmiot zamówienia: Budowa zaplecza-sanitarno szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie
sportowym przy ul. Bukowina w Orzeszu. Część pierwsza: przebudowa i rozbudowa istniejącego parkingu przy stadionie przy
ul. Bukowina w Orzeszu Przebudowa i rozbudowa istniejącego parkingu przy stadionie w Orzeszu. Inwestycja zlokalizowana
będzie w Orzeszu przy ul. Bukowina działka nr 1325/213 o łącznej powierzchni 13 252 m2, na planowaną inwestycję planuje
się przeznaczyć jej fragment o powierzchni około 1 000 m2. Aktualnie na terenie inwestycji znajdują się parking
nieutwardzony oraz nieużytek. Projektowany parking powinien posiadać 43 miejsca + 3 miejsca postojowe dla osób
niepełnosprawnych. Budowa nowego parkingu nie zakłóci dotychczasowego układu komunikacyjnego. Dojazd do parkingu
odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd z drogi powiatowej. Aktualnie znajduje się tam brama którą należy zlikwidować
oraz ogrodzenie do przesunięcia wraz z montażem nowej bramy wjazdowej do obiektu MKS Sokół. Dodatkowo należy
wyburzyć dwie murowane budki do sprzedaży biletów. Lokalizacja parkingu wymusza konieczność usunięcia 5 drzew o
obwodzie pnia powyżej 25cm i uporządkowanie zieleni niskiej. Wykonanie robót budowlanych parkingu ze wszelkimi
odbiorami. Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane, muszą na etapie realizacji posiadać wymagane aktualnymi
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przepisami prawa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Przy
kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu, a także
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca powinien dokonać wizji
lokalnej w terenie. 1.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ). 1.2.2. 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. 1.2.3.
Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia
przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 1.2.4. 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. 1.2.5. 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. 1.2.6. Warunki
gwarancji - min. 3 lata do 5 lat gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały licząc od dnia ostatecznego odbioru
robót. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. 1.3.
Podwykonawcy: 1.3.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 1.3.2. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1.3.3. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 1.3.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 1.3.5. 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) 1.3.6. 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 niż 50 000 zł brutto. 1.4. Wymagania
art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 1.5.
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 kierownictwem Kierownika Budowy lub
Kierownika robot, m.in. czynności betonowania, czynności brukarskie, czynności instalacyjne, czynności kierujących ruchem
drogowym podczas wykonywania robot i innych pracowników– minimum 10 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do umowy).

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

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45223300-9
Dodatkowe kody CPV: 45113000-2, 45342000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2016
IV.2 Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT283273.72
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
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 państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

file:///J:/RZP/Zamówienia Publiczne/26 Parking przy MKS Sokół NO...

2 z 3 2016-11-09 12:16



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
Grzegorze Janik, Mirosław Michoń działający jako COMPLEX s.c. ,  roboty@ppcomplex.pl,  Stuska 5,  43-180, 
Orzesze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 162088.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 162088.48
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 234569.47
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI B EZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA
Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z
przepisami.

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

Miasto Orzesze
Zamawiający

Strona główna BZP

Moje ogłoszenia
Nowe

Przeglądaj

Ogłoszenia BZP
Przeglądaj

Pozostałe
Zmień hasło

Wyloguj

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2016-11-09 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówie
Publicznych w dniu 2016-11-09 (numer ogłoszenia 339593-2016).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
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