
Ogłoszenie nr 510022767-N-2020 z dnia 07-02-2020 r.

Miasto Orzesze: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu –
Gardawicach część III

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635574-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540278936-N-2019, 540544233-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu – Gardawicach część III

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRZP.271.33.2019

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:

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu – Gardawicach – część III ”
Przedmiotem inwestycji jest budowa Otwartej Strefy Aktywności w Orzeszu- Gardawicach na
terenie przy ul. Mlecznej. Działka przewidziana pod zabudowę nr 915/68, 926/68 ma kształt
nieregularny, zabudowana – Szkoła Podstawowa nr 7, Przedszkole nr 7 i żłobek. Otwarta Strefa
Aktywności w wariancie rozszerzonym będzie obejmowała: 1.Strefę placu zabaw o charakterze
sprawnościowym – Strefa obejmuje następujące urządzenia sprawnościowe: sześcian wspinaczki,
zestaw sprawnościowy „Statek pirata”, stok ziemny ze ścianką wspinaczkową na
prefabrykowanych betonowych murach oporowych w południowej części stoku, boisko
trawiaste oraz dwa zadaszenia napinane materiałowe o wymiarach 5x4m. Strefy ochronne

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/01dbcb8b-ff7b-4e98-a0d1-90f6f...

1 z 4 2020-02-07 09:05



urządzeń – trawiaste trawa z rolki, reszta przestrzeni placu trawiasta trawa siana. Strefa posiada
ogrodzenie istniejące. Otwarta Strefa Aktywności obejmuje również montaż wiaty rowerowej.
Tablice informacyjne – wykonać zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki w ilości
2szt. Miejsce montażu uzgodnić z zamawiającym. Plac zabaw ogrodzony płotem istniejącym.
Należy wykonać ogrodzenie pomiędzy terenem przeznaczonym na plac zabaw dla żłobka, a
terenem sprawnościowego placu zabaw. Należy również wykonać trzy furtki o szerokości 1,20m
w ogrodzeniu istniejącym i projektowanym. Lokalizacja furtek oznaczona na PZT. Urządzenia
strefy relaksu i siłowni zewnętrznej zostały już zamontowane. Zamawiający zakupił 2 szt.
zadaszeń napinanych wraz z słupami należy je zamontować zgodnie z projektem. W zakresie
przedmiotu zamówienia wymagane jest również: 1. 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, 2. w porozumieniu z Zamawiającym przygotowanie
pełnej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia odbioru końcowego i służącej przekazaniu
przedmiotu zamówienia na stan środków trwałych Zamawiającego, 1.3. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ ). STWiOR dotyczy budowy całego zadania Otwartej Strefy
Aktywności, niniejsze postępowanie dotyczy tylko budowy placu zabaw o charakterze
sprawnościowym. 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 Kategoria robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Kategoria robót: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Kategoria robót: 45111230-9
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu Kategoria robót: 45111291-4 Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu Kategoria robót: 45112500-0 Usuwanie gleby Kategoria robót:
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Kategoria robót: 45113000-2
Roboty na placu budowy Kategoria robót: 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych
konstrukcji Kategoria robót: 45262210-6 Fundamentowanie Kategoria robót: 45421160-3
Instalowanie wyrobów metalowych 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 (załącznik nr 5 do SIWZ) 1.10.6. Zamawiający
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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. 11. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzględnione zostały w dokumentacji
projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 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
kierownictwem kierownika robót, m.in. czynności związane z pracami ziemnymi, czynności
montażowe. 13. Wyposażenie obiektu należy zrealizować zgodnie z opisem w dokumentacji
projektowej. Wymagane jest aby wyposażenie obiektu odpowiadało co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do stosowania w obiektach oświaty. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. 69 z
późn. zm.) § 9 ust.3 „Szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty
lub certyfikaty”. Wyposażenie to powinno posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi
normami uwzględniającymi wymagania ergonomii i bezpieczeństwa. Zastosowane urządzenia
oraz pozostałe wyposażenie musi być fabrycznie nowe. Na każde żądanie Zamawiającego –
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokument – odpowiednio certyfikat
lub atest w stosunku do wskazanych materiałów, potwierdzający, że zastosowany wyrób lub
element spełnia określone wymagania.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV:  45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45111220-6, 45111230-9, 45111291-4, 45112500-0, 45112710-5,
45113000-2, 45223800-4, 45262210-6, 45421160-3

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:
Zamawiający na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz 1843 z późn.zm.) unieważnił przedmiotowe postępowanie. W
przedmiotowym postępowaniu złożone zostały 3 oferty, Numer oferty Nazwa (firma), imię
inazwisko wykonawcy, adres siedziby, miejsca zamieszkania Cena brutto [zł] 1.F.H.U. Foresta
Bartłomiej Matusiak, Ul. A. Mickiewicza 74b,32-650 Kęty, 247 000,00 zł 2. Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe WIS – Beata Wilgucka, Ul. Por. Kazimierza Ogrodowskiego 30c, 44-203 Rybnik,
128 500,00 zł 3.FHU HUSE Sebastian Hulbój, Ul. Zielona 6, 43-300 Bielsko-Biała, 308 853,00 zł
natomiast kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowaniezamówienia wynosiła
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109 237,00 zł brutto. Cena najtańszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIS
– Beata Wilgucka, Ul. Por. Kazimierza Ogrodowskiego 30c, 44-203 Rybnik przewyższa kwotę jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z Art. 93 ust. 1 pkt 4
Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie
zamówienia,chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zadania do ceny oferty z
najniższą ceną 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 B EZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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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