Ogłoszenie nr 500214919-N-2018 z dnia 07-09-2018 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja nawierzchni asfaltowej dla potrzeb jazdy na
rolkach
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: 594936-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 276765272,
ul. Harcerska 14 b, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. brak, państwo Polska, tel. 324719450, email mmysliwiec@mosir.jastrzebie.pl,
Adres strony internetowej (url): mosir.jastrzebie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja nawierzchni asfaltowej dla potrzeb jazdy na rolkach
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:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac związanych z wykonaniem
modernizacji nawierzchni asfaltowej dla potrzeb jazdy na rolkach, na terenie obiektu Stadionu
Miejskiego w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Harcerskiej. Projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót wraz z wykonaniem oznakowania oraz jego utrzymaniem. Pomiary, obsługa
geodezyjna (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej), wytyczenia i badania,
opracowania powykonawcze i wszystkie inne wymagane do odbioru robót wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznych wykonania i odbioru
robót. Nadzory branżowe, przełączenia i odbiory branżowe. Zabezpieczenie terenu objętego
robotami, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych, itp. Organizacja
placu budowy i zaplecza. Zabezpieczenie w trakcie wykonywania robót sąsiednich,

istniejących obiektów, przed uszkodzeniami mechanicznymi. W razie jakichkolwiek zaniedbań
i usterek, ich skutki ponosi Wykonawca robót i usuwa je na własny koszt. Wszelkie roboty
tymczasowe takie jak: prace porządkowe i inne nie wymienione wyżej roboty tymczasowe
związane z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót, a także limitujące wykonanie zadania
zgodnie z dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej.
II.4)
Informacja
o
częściach
zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45112700-2, 45112720-8, 45233200-1, 45233250-6
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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108785.00
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: EUROVIA POLSKA
Email wykonawcy: rybnik@eurovia.pl
Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce adres do
korespondencji : ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik
Kod pocztowy: 44-203
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 133805.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 133805.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159418.64
Waluta: PL
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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