Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057216/01 z dnia 2021-05-18

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektuj i wybuduj: "Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika" projekt ogólnomiejski z budżetu obywatelskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2
1.5.2.) Miejscowość: Rybnik
1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki
1.5.7.) Numer telefonu: 324392302
1.5.8.) Numer faksu: 324224124
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=33
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektuj i wybuduj: "Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika" projekt ogólno-miejski
z budżetu obywatelskiego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a485163-8589-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057216/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-18 11:58
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000453/11/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika, realizacja w formule "zaprojektuj i
wybuduj" (budżet obywatelski, ogólnomiejski)
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018945/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3856098,00 PLN
4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3087804,88
PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przebudowy istniejących boisk na terenie Zespołu Szkół
Technicznych, zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, oraz ich rozbudowy
o nowe elementy. Efektem działań ma być powstanie kompleksu boisk do różnych dyscyplin
sportowych i ćwiczeń rekreacyjnych. Szczegóły dotyczące parametrów zaplanowanych do
realizacji obiektów i zakresu robót podano w załączonym programie funkcjonalno- użytkowym.
Teren jest własnością Gminy Miasta Rybnik, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół
Technicznych.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - opracowanie dokumentacji
projektowej,- zatwierdzenie projektu w wymaganym trybie, w tym uzyskanie pozwolenia na
budowę, - wybudowanie i wyposażenie obiektu oraz przekazanie do użytkowania, w rozumieniu
zapisów Ustawy Prawo budowlane.Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”.Wymagania dotyczące opracowana dokumentacji projektowej:- -dokumentacja
projektowa musi zostać opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp,- dokumentacja
projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z
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podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych,- dokumentacja projektowa musi
zawierać w swojej treści informacje o sposobach uwzględnienia wymagań w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami,- forma i teść
dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i wydanymi na jej
podstawie rozporządzeniami,- dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne
oświadczenia, informacje BIOZ, mapy i inne dokumenty formalne, wymagane przepisami,dokumentacja projektowa musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający jej dekompletację;
wielkość czcionki przepisów oraz nagłówki tabel powinny być czytelne; zachować jednolitą formę
graficzną, każda strona dokumentacji powinna być ponumerowana itp.Wymagany minimalny
termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o
wadzie.Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na
wykonane roboty i zastosowane materiały oraz wyposażenie.Do obowiązków Wykonawcy
należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu rzeczowofinansowego robót, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, wg wzoru będącego
załącznikiem do SWZ.W związku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
zapisami „Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone
zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu”, Zamawiający informuje, że w
trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania
robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są
nieuciążliwe dla środowiska.Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie
prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:- zraszania wodą / innego
zabezpieczenia przed pyleniem dla terenu prowadzenia prac rozbiórkowych;- zraszania wodą
terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy;stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie
plandekami, zraszanie);- transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki
ograniczające pylenie przewożonych materiałów;- stosowanie gotowych mieszanek
budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.Ponadto, Zamawiający będzie prowadził
monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W
przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z
przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie
robót.Przypomina się również, że:- wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn,
które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania;organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku
naturalnemu.Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1
ustawy:- dokumentacja projektowa musi zawierać w swojej treści informacje o sposobach
uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych;- zaleca się przy
opracowaniu projektów stosowanie wytycznych związanych z projektowaniem uniwersalnym
oraz wynikających z unijnego „programu dostępności dla polityki spójności 2014-2020”, w tym w
szczególności określonego w nich standardu architektonicznego;- teren kompleksu boisk ma
być docelowo dostępny dla osób niepełnosprawnych, realizacja inwestycji przewiduje
udogodnienia dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, a także poprawia komfort
osób niepełnosprawnych ruchowo m.in. poprzez wyznaczenie dedykowanych miejsc
parkingowych.W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji
zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy: - prace przygotowawcze i
rozbiórkowe,- prace ogólnobudowlane,- prace budowlane instalacyjne,- prace budowlane
wykończeniowe.W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji
prawnych kraju macierzystego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią program
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funkcjonalno-użytkowy oraz wyciąg z wniosku do budżetu obywatelskiego.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych
i rekreacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
2
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2478450,00
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3616200,00
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2478450,00
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRUMIX Sp. z o.o. Sp.k.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6252467367
7.3.3) Ulica: ul. Jasna 4
7.3.4) Miejscowość: Sarnów
7.3.5) Kod pocztowy: 42-512
7.3.6.) Województwo: śląskie
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7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak
7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

zdolność techniczna - P.H.U. GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-12
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2478450,00
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni
8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
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