
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1
przy ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie" - etap I - dokumentacja projektowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 16

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam@mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_mikolow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1
przy ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie" - etap I - dokumentacja projektowa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-688b8d9a-f053-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187171/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21 12:53

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00187171/01 z dnia 2021-09-21

2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000488/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zagospodarowania terenu Szkoły
Podstawowej nr 1 przy ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie"- etap I - dokumentacja projektowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00131181/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP/5/2021/UM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 55908,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Konstytucji 3 Maja 20 w Mikołowie"
- etap I - dokumentacja projektowa.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Dokumentacja winna zawierać w szczególności:
- budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa (piłkochwyty),
- wymianę i uzupełnienie ogrodzenia na ogrodzenie systemowe wraz z furtkami i bramami na
obszarze szkoły,
- odbudowę istniejących schodów, chodników i opasek,
- roboty ziemne kształtowania skarpy,
- budowę bieżni lekkoatletycznej wraz z torem do skoku w dal,
- budowę drogi wewnętrznej jako utwardzenie terenu,
- budowę i przebudowę systemu odwodnienia poprzez dreny, wymianę przykanalików rur
spustowych
i kanalizację deszczową,
- izolację ścian fundamentowych i piwnicznych,
- budowę oświetlenia,
- budowę systemu monitoringu,
- małą architekturę (ławki, kosze, poidełko itd.),
- dostosowanie wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych,
- odtworzenie trawników i wykonanie nasadzeń krzewów,
Zakres opracowania:
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- inwentaryzacja budowlana (architektoniczno - instalacyjna) – 3 egz.,
- wizualizacja do akceptacji – 3 egz.,
- niezbędne ekspertyzy, opinie techniczne - po 3 egz.,
- projekty budowlano – wykonawcze branży architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej oraz
zagospodarowania terenu i małej architektury – w 4 egz.,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 4 egz.,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich - po 3 egz.,
- przedmiary robót - wszystkie branże - 3 egz. oraz tabelę elementów scalonych,
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych organów, wymaganych przepisami
szczególnymi zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę.
3. Rodzaj zamówienia: usługi.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SWZ – Wytyczne
do projektowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 95251,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 95251,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 95251,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: APA ARCHES sp. z o. o. sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792409055

7.3.3) Ulica: Jawornicka 8/229

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-161

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 95251,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
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