
Ogłoszenie nr 510432807-N-2021 z dnia 14.06.2021 r.

Miasto Jastrzębie Zdrój: "Projekt adaptacji dla potrzeb kształcenia specjalnego kompleksu
budynków przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu "

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

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: 766384-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540397775-N-2021; 540400200-N-2021 cd w informacjach dodatkowych w sekcji
III.3)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Jastrzębie Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Józefa
Piłsudskiego  60, 44-335  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 47 85 133, e-mail
bzp@um.jastrzebie.pl, faks 32 47 85 350.
Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Projekt adaptacji dla potrzeb kształcenia specjalnego kompleksu budynków przy ul. Kaszubskiej 2
w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu "

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.103.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

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. „ Przedmiotem postępowania jest wykonanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
wielobranżowego projektu budowlanego adaptacji kompleksu budynków przy ul. Kaszubskiej 2 w
Jastrzębiu-Zdroju dla potrzeb kształcenia specjalnego, funkcjonującego aktualnie w ZS nr 9 przy ul.
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11 Listopada i Przedszkolu Specjalnym przy ul. 1 Maja , wraz z zagospodarowaniem terenu
objętego działkami: 12-495/5, 12-495/6 i 12-495/7. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie
dwuwariantowej koncepcji a następnie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem aktualnych przepisów (w tym p.pożarowych i sanitarnych), niezbędnej do złożenia
wniosku i uzyskania pozwolenia na budowę, szczegółowej dokumentacji kosztorysowej
kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ślepych z wyliczeniami obmiarowymi) i specyfikacji
technicznych, opracowań niezbędnych do wykonania, w oparciu o opracowaną dokumentację
projektową, robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.
Całość dokumentacji winna spełniać również wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.
Pod pojęciem projektu budowlanego Zamawiający rozumie: projekt architektoniczno-budowlany,
projekt zagospodarowania działki/terenu i projekt techniczny, tj. kompletną dokumentację
opracowaną zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 3. Szczegółowy zakres zadania
jest opisany w załączniku nr 2 oraz we wzorze umowy

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
cd. ogłoszeń o zmianie ogłoszenia : 540404970-N-2021; 540408799-N-2021; 540410346-N-2021;
540411566-N-2021

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/06/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 240000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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:  2

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: PRACOWNIA PROJEKTOWA „PIK” S.C. ANNA I MACIEJ
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PINDUROWIE
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Szeroka 24
Kod pocztowy: 44-270
Miejscowość: Żory
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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 194315.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 194315.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196677.00
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 BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

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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