Ogłoszenie nr 510197100-N-2020 z dnia 09-10-2020 r.
Miasto Jastrzębie Zdrój: Wykonanie robót awaryjnych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju.
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: 550162683-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

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:
Wykonanie robót awaryjnych na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.70.2020
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:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót awaryjnych na terenie całego
Miasta Jastrzębia-Zdroju. Teren objęty opracowaniem obejmuje działki na terenie Miasta, będące
własnością Gminy Jastrzębie-Zdrój. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W zakresie robót
awaryjnych może nastąpić konieczność wykonania następujących czynności: - uzupełnienie
pokryw włazu nastudziennego, - uzupełnienie kraty ( rusztów) ściekowej na wpuście ulicznym, regulacja wpustów ulicznych i studni rewizyjnych, kanalizacyjnych, - awaryjne czyszczenie
urządzeń odwadniających - przepusty, ścieki przykrawężnikowe, kanalizacja deszczowa, wpusty
uliczne, udrożnienie studni chłonnych, zbiorników odparowujących, - zabezpieczenie wyrw,
wykopów, - ustawianie tablic informacyjnych, - awaryjne zamknięcia ulic, - awaryjne naprawy
chodników z płytek 50 x50 , kostki brukowej, - awaryjne naprawy krawężników drogowych i
obrzeży, - awaryjne naprawy schodów, - awaryjne naprawy i remonty ciągów kanalizacji
deszczowej, - awaryjne oczyszczanie rowów z namułu, - awaryjne naprawy i remonty

przepustów, - usuwanie szkód po wypadkach samochodowych, - usuwanie szkód po powodziach,
- likwidacja zalewisk, - zasypywanie wyrw w jezdniach, poboczach, - naprawa poboczy
gruntowych, - usuwanie wiatrołomów, - naprawa i remonty uszkodzonych barier
energochłonnych, schodowych, betonowych i poręczy mostowych, - awaryjne wymiany gruntów,
- inne nieprzewidziane losowo przypadki. UWAGA: Wymagana jest dyspozycyjność na terenie
Miasta całą dobę przez cały okres realizacji zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45232451-8, 45232452-5, 45232130-2, 34928100-9,
34928110-2, 34928300-1, 45233280-5, 45247240-4, 45233222-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 294308.94
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
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: 1
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: Zakład Robót Budowlano-Inżynieryjnych BUDOMIX Barbara Fejklowicz
Email wykonawcy: biuro@budomix.go3.pl
Adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 147
Kod pocztowy: 44-337
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
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 362000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 362000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 362000.00
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 zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. art. 67
ust 1 pkt. 6 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.
Wybór trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 podyktowany jest
faktem, iż Zamówienie niniejsze stanowi powtórzenie tego samego rodzaju zamówień
przewidzianych w zamówieniu podstawowym. Informacja została zawarta w ogłoszeniu o
zamówieniu nr 637163-N-2019 z dnia 19.12.2019 r. a całkowita wartość tego zamówienia
została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego (nie przekroczy
50% wartości zamówienia podstawowego) prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (postępowanie z dnia 03.01.2020 r.). Umowa obejmująca zamówienie
podstawowe została zawarta w dniu 17.01.2020 r. Biorąc pod uwagę powyższe udzielenie
zamówienia z wolnej ręki, powołując się na art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, jest jak
najbardziej uzasadnione.

