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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274220-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Rybnik: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
2018/S 120-274220

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Miasto Rybnik
276255430
ul. Bolesława Chrobrego 2
Rybnik
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Kobeszko
Tel.:  +48 324392000
E-mail: rybnik@um.rybnik.pl 
Faks:  +48 324224124
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rybnik.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim –
zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
Numer referencyjny: ZP.271.24.2018

II.1.2) Główny kod CPV
71221000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:rybnik@um.rybnik.pl
www.rybnik.eu
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Przedmiotem zamówienia jest projekt rozbudowy Stanicy Żeglarskiej w zakresie zagospodarowania terenu
oraz budowy budynku stanowiącego zaplecze dla Stanicy, składającego z budynku głównego i magazynowego
(hangaru).
Opracowanie musi obejmować:
— koncepcję budowy budynku i zagospodarowania terenu,
— uzyskanie warunków podłączenia do sieci zewnętrznych,
— mapy do celów projektowych (koszt zakupu po stronie Wykonawcy),
— badania geotechniczne posadowienia obiektu,
— projektowaną charakterystykę energetyczną oraz analizę możliwości racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (tylko dla obiektów
kubaturowych),
— projekt budowlany budynku(ów) wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz projektami branżowymi opisanymi
powyżej,
— projekty przyłączy, w tym:
1) energii elektrycznej (do złącza Tauron),
2) wody (do sieci PWiK sp. z o.o.),
3) kanalizacji sanitarnej (do sieci PWiK sp. z o.o.).

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 32 113.82 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Podstawowe dane do projektowania:
Teren objęty zagospodarowaniem – ok. 1,5 ha.

Powierzchnia zabudowy budynku i hangaru – ok. 500 m2

.
Budynek główny:
— Ilość kondygnacji – 2,

— Powierzchnia zabudowy – ok. 270 m2

,
— Technologia: modułowa lub szkieletowa lekka.
Hangar:
— Ilość kondygnacji – 1,

— Powierzchnia zabudowy – ok. 230 m2

,
— Technologia: szkieletowa lekka.
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Instalacje budynku głównego:
— wod-kan,
— elektryczna,
— ogrzewania elektrycznego (grzejniki elektryczne),
— wentylacji mechanicznej,
— klimatyzacji wybranych pomieszczeń,
— alarmowa z modułem powiadamiania GPS.
Instalacje hangaru:
— wod-kan (zlew jednokomorowy i punkt czerpania wody),
— elektryczna,
— ogrzewania elektrycznego (1 nagrzewnica elektryczna),
— wentylacji grawitacyjnej,
— alarmowa z modułem powiadamiania GPS.
Do obiektu(ów) należy zaprojektować przyłącza i sieci:
— wody, w tym jeden hydrant zewnętrzny naziemny DN80 (warunki wydaje PWiK sp. z o.o.),
— kanalizacji sanitarnej (warunki wydaje PWiK sp. z o.o.),
— energii elektrycznej (warunki wydaje Tauron).
Wody deszczowe należy zagospodarować w ramach działki budowlanej.
Uwagi:
1) Na terenie obiektu zostanie wyznaczone miejsce, które w przyszłości będzie mogło stanowić zaplecze dla
WOPR lub/i Policji, stąd na etapie projektowania należy przewidzieć jego lokalizację, a teren „uzbroić”, czyli
doprowadzić do tego miejsca energię elektryczną oraz infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.
2) Ze względu na różnicę wysokości, wynikającą z ukształtowania terenu, odprowadzenie kanalizacji sanitarnej
musi być zaprojektowane z wykorzystaniem przepompowni ścieków, natomiast ze względu na możliwą
etapowość realizacji zadania, będziemy wymagali zaprojektowania dla I etapu odprowadzenia ścieków do
Zbiornika pojemnościowego (szamba), który w przyszłości będzie mógł stanowić zbiornik retencyjny lub
magazynowy, np. wody deszczowej do celów podlewania.
Obiekty towarzyszące do ujęcia w opracowaniu:
— remont lub przebudowa pochylni (slipu) i pomostu,
— w ramach opracowania (w projekcie i wycenia robót) należy również uwzględnić inwentaryzację istniejących
na terenie obiektów oraz zagospodarowania i infrastruktury (rozbiórka hangaru stalowego, rozbiórka garażu
betonowego, przeniesienie kontenera).
Zagospodarowanie terenu dla potrzeb Stanicy:
— wjazd (od strony drogi wojewódzkiej) oraz droga dojazdowa i układ komunikacyjny na terenie obiektu,
— miejsca postojowe (parking lub plac) na terenie obiektu,
— place i nawierzchnie utwardzone,
— wyznaczenie i organizacja miejsca biwakowego (pola namiotowego),
— ogrodzenie obiektu,
— wiaty i stojaki dla rowerów,
— inne obiekty małej architektury (ławki, kosze na odpadki, itp.).
Zagospodarowanie terenu ogólnodostępnego:
— 3 wiaty drewniane,
— układ komunikacyjny (chodniki i nawierzchnie grysowe),
— stojaki na rowery,
— miejsca do grillowania,
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— inne obiekty małej architektury (ławki, kosze na odpadki, itp.),
— tablice informacyjne.
Infrastruktura towarzysząca.
— oświetlenie terenu,
— punkty terenowe poboru energii elektrycznej,
— punkty terenowe czerpania wody.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: dokumentacja w formie edytowalnej / Waga: 10
Cena - Waga: 60

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

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: 2018/S 052-115481

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/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/06/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115481-2018:TEXT:PL:HTML
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V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PROJEKTER Pracownia projektowa Łukasz Michalak
ul. Sieradzka 3/703
Opole
45-304
Polska
Tel.:  +48 603130601
E-mail: biuroprojekter@gmail.com 
Kod NUTS: PL524
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 48 700.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 32 113.82 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
Urząd Zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
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. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

mailto:biuroprojekter@gmail.com
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
8. 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 drugie
(zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. 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.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 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.
11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych,
2) uiszczono wpis.
14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa
Izby.
15. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu
w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.
17. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2018

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

