
Ogłoszenie nr 510420348-N-2021 z dnia 02.03.2021 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: Modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

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: 770269

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Krajowy numer identyfikacyjny 27374789400000, ul. ul.
Francuska  78, 40-507  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 593 002, e-mail
word@word.katowice.pl, faks 323 593 001.
Adres strony internetowej (url): www.word.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: www.word.katowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Katowicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AT-ZP.262.4.2020

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:

1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z
uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia
robót budowlanych. W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać wszelkie
niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, między innymi projekty wykonawcze (w
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tym projekty branżowe: technologiczne, konstrukcyjne, drogowe, projekty zabezpieczeń lub
przebudowy istniejącego uzbrojenia obcego i inne niezbędne dla prawidłowej realizacji
zamówienia), dokumentację geologiczno-inżynieryjną uwzględniającą warunki hydrogeologiczne,
projekty tymczasowej organizacji ruchu na terenie WORD, uzgodnienia z konserwatorem zabytków,
uzyskanie decyzji konserwatora zabytków oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań
archeologicznych (jeśli takie będą wymagane), sporządzenie dokumentacji dendrologicznej dla
zieleni w pasie prowadzenia robót oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na
usunięcie zieleni zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.), jeśli Wykonawca zakwalifikuje drzewa do usunięcia. Na
podstawie uzyskanej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych
należy wykonać roboty budowlane niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w Programie
Funkcjonalno - Użytkowym (zwanym dalej PFU), będący załącznikiem do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 45230000-8, 71300000-1, 45231000-5, 45231300-8,
71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 730010.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
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:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARSEM Marcin Piaszczak
Email wykonawcy: arsem.zaopatrzenie@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Przyjazna 13/2
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Kod pocztowy: 40-466
Miejscowość: Katowice
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 539662.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 539662.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 595320.00
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   na podstawie art.  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.
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