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Ogłoszenie nr 500050877-N-2018 z dnia 08-03-2018 r.
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji: Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 512881-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer
identyfikacyjny 276255358, ul. Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie,
państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IKI.271.3.2018
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:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem 2 zadania do wykonania na terenie basenu
przy ul. M. Witczaka 1, wg zakresów jak niżej: - wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Wymagania dotyczące zabudowy instalacji fotowoltaicznej. Przewiduje się montaż paneli
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fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku wg załączonych projektów. Projektowana
instalacja fotowoltaiczna będzie połączona z wewnętrzną instalacją elektryczną budynku. Całość
wyprodukowanej energii ma być wykorzystana na potrzeby własne budynku. Przewiduje się
system zabezpieczający przed wypływem energii poza instalację wewnętrzną budynku,
równoważący produkcję energii i jej zużycie. Projektowane moduły fotowoltaiczne o mocy
39,52 kWp (152 szt. zostaną zabudowane na dachu na aluminiowej konstrukcji wsporczej, dach
pokryty jest blachą trapezową GA55-35 o gr. 0,65 mm i o wysokości profilu 55 mm. - Cz.
technologiczna - basen pompy ciepła Modernizacja istniejącego układu przygotowania ciepłej
wody dla technologii i potrzeb socjalnych basenu. Modernizacja polega na wymianie
zabudowanych wymienników zasilanych z istniejących pomp ciepła na nowe, w układzie
dolnego źródła oraz zabudowie izolowanego bufora o pojemności 1500 l po stronie górnego
źródła ciepła pomp. Dodatkowo należy przebudować oraz doposażyć w pozostałe elementy
istniejący układ pomp ciepła. W celu przygotowania c.w. użytkowej należy zamontować nowy
zasobnik o poj. 1500 l , zaś układ instalacji solarnej doposażyć w pompę ładująca. Należy
dokonać wymiany istniejących wymienników ciepła w układzie basenowym na nowe o
powierzchni wymiany ciepła 14,9 m2 (basen rekreacyjny) i 6,2 m2 (brodzik). Całość prac
wykonać zgodnie z projektem i przedstawionym schematem technologicznym układu. Jako
prace powiązane z systemem przewiduje się także wykonanie AKPiA Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 3
do umowy, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, 9a, 9b oraz STWIOR załącznik
10, 10a, 10b.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3
Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45111300-1, 42511100-2, 45331000-6, 45320000-6

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:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art..93 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm./, ze względu na fakt, iż nie
złożono żadnej oferty.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
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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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