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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323343-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Żory: Roboty budowlane
2017/S 156-323343

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrężna 5
Żory
44-240
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Kukuczka
Tel.:  +48 324356880
E-mail: sekretariat@ztkzory.pl 
Faks:  +48 324356920
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.ztkzory.pl/index.php?id=20

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka komunalna)

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie robót ziemnych i stanu surowego budynku wielorodzinnego nr 6.
Numer referencyjny: ZP/12/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych oraz stanu surowego budynku wielorodzinnego nr 6
zlokalizowanego w Żorach, przy al. Zjednoczonej Europy. Szczegółowy zakres prac precyzują: dokumentacja
projektowa, tj. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje
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techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót (przedmiary robót należy traktować jako element
pomocniczy.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 619 026.06 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Żory.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych oraz stanu surowego budynku wielorodzinnego
nr 6 zlokalizowanego w Żorach, przy al. Zjednoczonej Europy. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach
nr 3091/186, 3092/186, 3093/186, 3095/186 (powstałych z podziału działek nr 3079/186 oraz 3083/183
decyzją Prezydenta Miasta Żory GKK-RGK.6831.76.2016.EM z dnia 30.6.2016) i na działkach 3077/186,
3078/186, 3082/183, 2573/187. Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 6: budynek mieszkalny wielorodzinny,
4 kondygnacje nadziemne, z przeznaczeniem w całości na funkcję mieszkaniową, oraz 1 kondygnacją
podziemną, w której zlokalizowano garaże podziemne, pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie.
Parametry charakterystyczne: powierzchnia zabudowy: 1 603,80 m², powierzchnia całkowita: 9 500,80 m²,
powierzchnia użytkowa mieszkań: 4 338,25 m², kubatura brutto: 30 047,21 m³, ilość kondygnacji mieszkalnych:
4, ilość mieszkań 76.
W ramach powyższego przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje do wykonania:
Roboty ziemne oraz stan surowy, w tym: wykonanie wykopów pod budowę budynku wielorodzinnego nr 6,
zabezpieczenie wykopów,wywóz gruntu z wykopów wraz z utylizacją,
wykonanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne,wykonanie wzmocnienia gruntu (jeśli wystąpi taka
konieczność),wykonanie podbudowy pod płyty fundamentowe,wykonanie robót żelbetowych (płyty
fundamentowe, stropy, belki, słupy, ściany), wykonanie instalacji sanitarnych, prowadzonych w płycie
fundamentowej i pod płytą fundamentową (bez dostawy urządzeń), tak aby możliwe było wykonanie płyty
fundamentowej (studnie osadzone w płycie fundamentowej wykonać jako monolityczne, zbrojone razem z
płytą),wykonanie izolacji kondygnacji podziemnych, wykonanie robót murarskich.
Zakres robót uzupełniających, w tym: wykonanie drogi dojazdowej / technologicznej,odtworzenie kamieni
granicznych w przypadku ich zniszczenia podczas robót,naprawa dróg, w przypadku jej uszkodzenia w wyniku
prowadzenia zintensyfikowanego transportu związanego z realizacją budowy.
Szczegółowy zakres prac precyzują: dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na
budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót(przedmiary
robót należy traktować jako element pomocniczy).
Wykonawca w cenie ofertowej jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności, które są związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, a wynikających z: projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na
budowę,projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dodatkowych wytycznych
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i wymagań Zamawiającego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm i zasad współczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, przepisów bhp, p.poż. i ochrony środowiska.
W związku z trwającymi robotami budowlanymi przy pozostałych budynkach Zamawiający zaleca dokonanie
wizji lokalnej terenu inwestycji przez Wykonawcę ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
— nieruchomości przyległe w tym budynki mieszkalne, budynki usługowo – handlowe, chodniki, drogi oraz
ogrodzenia,
— aktualny stan terenu robót z uwzględnieniem elementów do zabezpieczenia, demontażu lub usunięcia,
— rozmieszczenie dróg dojazdowych / technologicznych.
Wykonawca biorąc udział w postępowaniu przetargowym potwierdza, że jest świadom stanu faktycznego terenu
robót oraz przewidział wykonanie wszelkich robót przygotowawczych przed przystąpieniem do robót.
W wyniku ewentualnego zniszczenia lub uszkodzenia obiektów oraz nawierzchni Wykonawca zobowiązuje się
je przywrócić do stanu pierwotnego lub pokryć stratę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia wynosi 3 700 000 PLN netto. Zamówienie to stanowi część
większego zamówienia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 118-236149

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Wykonanie robót ziemnych i stanu surowego budynku wielorodzinnego nr 6

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/08/2017

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236149-2017:TEXT:PL:HTML
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Erbud” Sp. z o.o.
Rybnik
Polska
Kod NUTS: PL227
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 700 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 619 026.06 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.pl
www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S156
17/08/2017
323343-2017-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 5 / 5

17/08/2017 S156
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 5

16/08/2017


