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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536688-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Żory: Roboty budowlane
2018/S 235-536688

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:
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 324356920
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) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Kompleksowe dokończenie robót ziemnych i stanu surowego wraz z wykonaniem robót wykończeniowych zew.
i wew. oraz wykonaniem dachu garażu w układzie odwróconym dla budynku wielorodzinnego nr 4
Numer referencyjny: ZP/17/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:sekretariat@ztkzory.pl
http://www.bip.ztkzory.pl/index.php?id=20
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Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla budowanego budynku wielorodzinnego nr 4
zlokalizowanego w Żorach przy Alei Zjednoczonej Europy, polegające na kompleksowym dokończeniu robót
ziemnych i stanu surowego oraz wykonaniu robót wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych wraz z
wykonaniem dachu garażu w układzie odwróconym.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 15 431 372.53 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45211000
45210000
45261210
45260000
45320000
45400000
45421000
45223100
45410000
45430000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są rob. budowl. dla budowanego budynku wielorodzinnego nr 4 polegające na
kompleksowym dokończeniu robót ziemnych i stanu surowego oraz wykonaniu robót wykończeniowych
zewnętrznych i wewnętrznych wraz z wykonaniem dachu garażu w układzie odwróconym. Zamawiający zleca
do wykonania:
a) kompleksowe dokończenie robót ziemnych oraz stanu surowego bud. nr 4, plantowanie powierzchni wokół
budynku, wymurowanie ścian nośnych budynku od kondygnacji L3 do stropodachu, wykonanie stropów
żelbetowych wraz z balkonami od kondygnacji L4 wzwyż, oraz stropodachów, wykonanie płyty fundamentowej
wraz z powierzchniowym utwardzeniem, słupa żelbetowego oraz stropu garażu w miejscu lokalizacji żurawia,
wykonanie pozostałych robót żelbetowych w tym filarków, klatek schodowych, szybów windowych, czap nad
kominkami wentyl., płyt nad czerpniami powietrza i kominami oddymiającymi zgodnie z dok. projektową,
wymurowanie ścian działowych w tym pionów instalacyjnych, wymurowanie kominków wentylacyjnych,
szachtów oddymiających i attyk zgodnie z dokumentacją projektową, wykonanie nasypu pod rampę wjazdową
do garażu, od poziomu spodu płyty fundamentowej do poziomu podbudowy, wykonanie warstwy podbudowy gr.
30 cm z tłucznia zagęszczonego do Is=0,97,ułożenie betonu podkładowego, oraz wykonanie rampy zjazdowej z
powierzchniowym utwardzeniem oraz szczotkowaniem, wykonanie kompletnej konstrukcji czerpni powietrza na
dachu garażu, wykonanie robót poprawkowych oraz wykończeniowych na istniejącej konstrukcji, wskazanych w
inwentaryzacji stanu istniejącego, naprawę posadzki garażu. Szczegółowy opis stanu istniejącego znajduje się
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w załączniku nr 7 do SIWZ.UWAGA! Zmianie uległ poziom +0,00 budynku i wynosi obecnie +279,50 m n. p. m.
Zmiana ta została wpisana przez Projektanta w dzienniku budowy.
b) Roboty wykoń. zewnętrzne, w tym: dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej PCV, aluminiowej
i stalowej wraz z nawiewnikami okiennymi higrosterowanymi dwusystemowymi, UWAGA! Zamawiający
dopuszcza możliwość wykonania stolarki okiennej w kolorze białym przy zachowaniu wszelkich pozostałych
właściwości wskazanych w spec. tech. dostawa i montaż rolet aluminiowych dla poziomu L0 wraz z
wykonaniem sterującej instalacji elekt.,dostawa i montaż bramy segmentowej, wykonanie warstw wykoń.
dachu bud.mieszkalnego, dostawa i montaż klap dymowych wraz z obróbkami blacharskimi i innymi elem.
wykończ., wykonanie wykończenia attyk oraz kominów wentylacyjnych wraz z obróbkami blacharskimi i
innymi elementami wykończeniowymi, wykonanie wykończenia balkonów wraz z obróbkami blacharskimi i
innymi elementami wykończeniowymi,uzupeł. izolacji termicznej oraz folii kubełkowej na cokole,wykonanie
kompletnego ocieplenia ścian i płyt balkonów z wyprawą, parapetami zewn., obróbkami blacharskimi i innymi
elem. wykoń., dostawa i montaż uchwytów do flag, numerów policyjnych,dostawa i montaż balustrad okiennych
i balkonowych, pergoli zadaszających balkony, żaluzji drewnianych, wycieraczek zewn,Wykonać malowanie
Planu organizacji ruchu dla garażu podziemnego.
c) Roboty wykoń. wew., w tym:wykonanie ścianek i drzwi ażurowych z siatki do komórek lokatorskich,
wykonanie obudów z płyt GK,wykonanie zabudowy systemowej w korytarzach,dostawa i montaż stolarki
drzwiowej stalowej, wykonanie posadzek wraz z izolacjami i wykończeniem, wykonanie wykończenia
ścian, tj. ocieplenie ścian wewnętrznych, tynkowanie i malowanie z gruntowaniem,wykonanie wykończenia
sufitów, tj. ocieplenie sufitów, tynkowanie i malowanie z gruntowaniem,wykonanie tynków wewnątrz kanałów
oddymiających,dostawa i montaż drabin, balustrad schodowych i wycieraczek wewnętrznych.
d) Roboty wykończeniowe dachu garażu w układzie odwróconym, w tym:wykonanie warstw dachu nad garażem
w układzie odwróconym zgodnie z dokumentacją, UWAGA:Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia
wykonanie nasadzenia drzew oraz roślinności ekstensywnej.
e) Roboty uzupełniające Szczegółowy zakres robót został opisany w siwz wraz załącznikami.

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 13 500 000 PLN netto. Zamówienie to stanowi część
prac związanych z inwestycją budowy zespołu budynków wielorodzinnych.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W świetle przepisów art. 43 ust. 2b pkt 2 Zamawiający skraca termin składania ofert. Zastosowanie
skróconego terminu wynika z faktu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy zawartej z dotychczasowym
Wykonawcą (z winy Wykonawcy), której przedmiotem było wykonanie robót ziemnych i stanu surowego
budynku wielorodzinnego o nr 4 .W związku z faktem odstąpienia zachodzi konieczności pilnego dokończenia
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przerwanej inwestycji. Zgodnie z wskazaniami osób odpowiedzialnych z ramienia Zamawiającego za
prawidłowe przeprowadzenie postępowania zaniechanie prowadzenia dalszych robót budowlanych spowoduje
nieodwracalne szkody w majątku Zamawiającego- ryzyko uszkodzenia prac już wykonanych. Ustawowy okres
przeprowadzenia postępowania i składania ofert (40 dni) spowoduje nieodwracalne szkody w majątku.

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: 2018/S 200-453503

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
Zamówienie nr: ZP/17/2018

Nazwa:
Kompleksowe dokończenie robót ziemnych i stanu surowego wraz z wykonaniem robót wykończeniowych zew.
i wew. oraz wykonaniem dachu garażu w układzie odwróconym dla budynku wielorodzinnego nr 4"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
04/12/2018

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
inżbud TT 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: 13 500 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 431 372.53 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453503-2018:TEXT:PL:HTML
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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
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Przeprowadzającego postępowanie przepisów
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI – rozdz. 1, 2, 3.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp:
— ust. 1 pkt 1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2
albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
— ust. 2 pkt 1 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na stronie
internetowej,
— ust. 3 pkt 1 – odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność
lub zaniechanie czynności Zamawiającego, któremu zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Od orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu
Okręgowego w Gliwicach.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

mailto:odwolania@uzp.pl
www.uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2018

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

