
Ogłoszenie nr 510085709-N-2019 z dnia 02-05-2019 r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu: Budowa przez MZBM –
TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu kompleksu garaży -ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO - na

działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury

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: 526756-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540056525-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, Krajowy numer
identyfikacyjny 27366544600000, ul. ul. Korczaka  7, 41-200  Sosnowiec, woj. śląskie, państwo
Polska, tel. 323 642 045, e-mail mzbm@mzbm.sosnowiec.pl, faks 323 642 055.
Adres strony internetowej (url): www.mzbm.sosnowiec.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.mzbm.sosnowiec.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu kompleksu garaży -ADAPTACJA
PROJEKTU TYPOWEGO - na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie
ulic Ordonówny i Kiepury

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/01/MZBM/19

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
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budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kompleksu garaży. Budynek garaży dostępny z drogi
wewnętrznej obszaru M.26 MW, obiekt zlokalizowany w miejscowości Sosnowiec, na działce nr
1193, rejon ulic Kiepury i Ordonówny. INWESTOR: MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w
Sosnowcu. MIEJSCE BUDOWY: rejon ulic Ordonówny i Kiepury, działka nr 1193, obręb
ewidencyjny 0011, 41-200 Sosnowiec. DANE TECHNICZNE O DZIAŁCE: Powierzchnia
całkowita: 1516 m2 Powierzchnia zabudowy: 423,6 m2 Dojścia, dojazdy: 398,8 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 692,7 m2 PRZEDMIOT INWESTYCJI: Przedmiotem
opracowania jest budowa kompleksu garaży. Budynek garaży dostępny z drogi wewnętrznej
obszaru M.26 MW, obiekt zlokalizowany w miejscowości Sosnowiec na działce nr 1193, rejon
ulic Kiepury i Ordonówny. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: Działka nr
1193 jest obecnie zabudowana trzema obiektami i stanowi w całości grunt budowlany. Działka
położona poza zasięgiem oddziaływania szkód górniczych. PROJEKTOWANE
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI: W ramach opracowania projektowany jest kompleks 24
garaży. Budynek spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa
pożarowego, użytkowania oraz ochrony środowiska. Garaże zaprojektowano zgodnie z
załącznikiem graficznym projektu zagospodarowania działki nr 1193. Zespół garaży przylega
bezpośrednio tylną ścianą do granicy działki nr 853. Odległość od granicy południowo –
zachodniej wynosi 6,77 m, a od granicy północno – wschodniej 70,28 m i 4 m od granicy działki
południowo-wschodniej. Odległość garaży od sąsiednich budynków spełnia wymagania, co do
usytuowania z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe dla klasy PM. Budynek należy do kategorii
obiektów budowlanych nr XVII (garaże powyżej dwóch stanowisk). UKŁAD
KOMUNIKACYJNY: Dojazd do działki nr 1193 odbywać się będzie z drogi wewnętrznej i
działki nr 1190. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych,
montażowych i instalacyjnych; 2) Wykonanie robót budowlanych ziemnych; 3) Opracowanie
dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej; 4) Szczegółowy zakres robót
zawiera dokumentacja budowlana i przedmiar robót będące załącznikami do niniejszej SIWZ; 5)
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać powinny warunki określone
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn.
zm.); 6) Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane,
polskimi Normami i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP oraz BIOZ, a za skutki
ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno – prawną; 7) Wykonawca
zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i
przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia; 8) Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do: a)
zapewnienia i wykonania zasilania w energię elektryczną placu budowy, b) zapewnienia i
wykonania przyłącza poboru wody dla celów budowy, c) zapewnienia pełnej obsługi
geodezyjnej, d) opracowania pełnej dokumentacji odbiorowej, e) uzyskanie w imieniu
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przedmiot zamówienia został szczegółowo
opisany w dokumentacji projektowej (zawierającej specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych, projekty budowlane oraz przedmiary robót), która stanowi Załącznik nr 11
do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisanym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych za pomocą 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 zastosowanie równoważnych materiałów spełniających
wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w
projekcie parametry techniczne.

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

nie
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II.5) Główny Kod CPV:  45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1

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: 24/04/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 505302.99
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
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: JALPOL Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@jalpol.pl
Adres pocztowy: ul. Teatralna 9/802
Kod pocztowy: 41-200
Miejscowość: Sosnowiec
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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 696344.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 696344.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1075337.22
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Waluta: pln
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 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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