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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491515-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane
2018/S 215-491515

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Sosnowiec - Miasto na prawach powiatu w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Miejski Zarząd
Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o.
WZP.271.1.54.2018.MZBM
ul. Korczaka 7
Sosnowiec
41-200
Polska
Osoba do kontaktów: Szczepan Grabowski, Edyta Kozubek
Tel.:  +48 323642045
E-mail: zp@mzbm.sosnowiec.pl 
Faks:  +48 323642055
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzbm.sosnowiec.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części budynku ZSO nr 3
im. B. Prusa na potrzeby żłobka
Numer referencyjny: WZP.271.1.54.2018.MZBM

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:zp@mzbm.sosnowiec.pl
www.mzbm.sosnowiec.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby
żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz remontem dla: Gmina Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20, 41-200
Sosnowiec, POLSKA objęta Decyzją pozwolenia na budowę nr 794/17 z dnia 28.11.2017 r.
Adres zamierzenia budowlanego: dz. nr 1065, 1066, 1067, 1068, 1709, obręb 0011 przy ul. Piłsudskiego 114 w
Sosnowcu.
Rodzaj obiektu albo robót budowlanych: przebudowa, remont.
Funkcja zabudowy: budynek użyteczności publicznej.
Rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa - oświata, żłobek.
Inwestor: Gmina Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20, POLSKA.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sosnowiec, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Przedmiot zamówienia
został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię projektową AiM
Arkadiusz Miśkiewicz mającą swoją siedzibę przy ulicy Żelaznej 17 d, pokój 135, 40-851 Katowice, POLSKA
zawierającej specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty budowlane oraz
przedmiary robót z wyodrębnionym zakresem przewidzianym dla budowy: „Przebudowa części budynku ZSO
nr 3 im. B. Prusa w Sosnowcu na potrzeby żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz remontem dla:
Gmina Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, POLSKA”. Zakres opracowania znajduje się na

parterze od strony północnej budynku i ma powierzchnię 268,71 m2. W tej części zlokalizowane jest wejście
boczne budynku prowadzące bezpośrednio do korytarza. W tej samej osi znajduje się wyjście na patio. W
zakresie opracowania znajdują się fragment korytarza, jedna sala lekcyjna, pomieszczenie higienistki oraz
pomieszczenie przeznaczone pod wynajem firmie zewnętrznej (sklepik szkolny). W tej części zlokalizowane
jest przejście do funkcjonującej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wzdłuż korytarza przebiega istniejący
podciąg. Spód podciągu jest na wysokości 2,0 m od wykończonej posadzki i schodzi do wysokości 1,5 m przy
słupach konstrukcyjnych.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) dostarczenia i montażu kompletnego sprzętu i wyposażenia na własny koszt;
2) dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi sprzętu i wyposażenia w języku polskim w 3 egzemplarzach;
3) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje (karty gwarancyjne) oraz
zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz wykaz
najbliższych punktów serwisowych;
4) przeprowadzenia szkoleń personelu Użytkownika w zakresie koniecznym do prawidłowej eksploatacji
zmodernizowanego obiektu;
5) dokonania rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego urządzeń w zakresie wynikającym z
projektu wraz z osiągnięciem założonych parametrów technologicznych;
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6) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów dot. spełnienia norm dla poszczególnych urządzeń (np.
świadectwa zgodność, certyfikaty, itp.) katalogu części zamiennych, instrukcji obsługi/DTR w języku polskim dla
maszyn, wyposażenia oraz urządzeń objętych niniejszą umową;
7) dostarczone wyposażenie powinno być nowe i wolne od wad, spełniające wymagania Zamawiającego oraz
posiadające wymagane certyfikaty do stosowania;
8) Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni bezpłatny serwis urządzeń, wyposażenia oraz sprzętu
dostarczanego w ramach umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:
1. cena brutto – (60 %)
2. długość okresu gwarancji – (20 %)
3. skrócenie terminu wykonania zamówienia – (20 %)

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 095-214802

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: WZP.271.1.54.2018.MZBM

Nazwa:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części budynku ZSO nr 3
im. B. Prusa na potrzeby żłobka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214802-2018:TEXT:PL:HTML
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty”.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:
W w.w. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty, a ceny wykonania całości
zamówienia zaoferowane w obu ofertach przewyższają wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
zrealizowanie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2018
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