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Ogłoszenie nr 500057204-N-2017 z dnia 13-11-2017 r.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego: Remont boiska
szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w
Gdańsku Etap I
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:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. F. Nowowiejskiego, Krajowy numer
identyfikacyjny 27844500000, ul. ul. Gnilna 3, 80847 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo
Polska, tel. 583 209 950, e-mail sekretariat@osm.gdansk.pl, faks 583 209 950.
Adres strony internetowej (url): http://www.osm.gdansk.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Publiczna szkoła artystyczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont boiska szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej I i II st. w Gdańsku Etap I
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
II/2973/2017
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. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie
boiska szkolnego znajdującego się przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w
Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną oraz remont części ogrodzenia w bezpośrednim
sąsiedztwie boiska (zwanego dalej „Roboty lub Robotami”) 2. Zakres robót do wykonania w
ramach Etapu I obejmuje w szczególności: 1) Roboty ziemne, w których zakres wchodzą m.in.:
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a) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych; b) Usunięcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu); c) Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych na
podsypce piaskowej; d) Rozebranie na czas budowy z ponownym montażem fragmentu
ogrodzenia od strony ul. Gnilnej z siatki na słupkach stalowych obetonowanych wraz z
podmurówką poniżej terenu; e) Demontaż starych bramek; f) Wywiezienie gruzu; 2) Remont
instalacji deszczowej, w której zakres wchodzi m.in.: a) Likwidacja części trasy tj demontaż
przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, demontaż studni rewizyjnych z kręgów
betonowych; b) Drenaż nowej nawierzchni wraz z montażem studzienek systemowych PCV/PE;
c) Przełożenie instalacji poza obrys boiska, tj wykonanie nowego kanału wraz z montażem
nowych studni rewizyjnych z kręgów betonowych; 3) Remont nawierzchni boiska, w której
zakres wchodzi m.in.: a) Podbudowa z piasku; b) Podbudowa z kruszyw łamanych; c)
Nawierzchnia ze sztucznej trawy; d) Wykonanie ogrodzenia technicznego terenu boiska wraz z
obrzeżem, siatką i piłkochwytami; e) Montaż nowych bramek. 3. Dokumentacja projektowa
zawiera zakres prac związany z Etapem I oraz II Zamówienia. Niniejszy zakres przedmiotu
zamówienia dotyczy wyłącznie robót budowlanych związanych z Etapem I (zgodnego między
innymi z pomocniczym przedmiarem robót dołączonym do załącznika nr 8 do Zaproszenia).
Etap II prac będzie przedmiotem oddzielnego zamówienia przeprowadzonego przez
Zamawiającego w późniejszym terminie. 4. Pozostałe uregulowania dotyczące zakresu robót
Etapu I zostały określone w dokumentacji projektowej wraz z rysunkami, przedmiarze robót
(który został załączony do niniejszego Zaproszenia wyłącznie w celach poglądowych),
stanowiących załącznik nr 8 do Zaproszenia oraz we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7
do Zaproszenia, na zasadach i warunkach, których Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
zamówienie. 5. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy
za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i
innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Będą to m.in.
koszty związane z: 1) wszelkimi robotami przygotowawczymi, 2) zagospodarowaniem placu
budowy, 3) pracami porządkowymi, 4) utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy, woda, energia
elektryczna oraz inne media niezbędne do realizacji przedmiotu umowy), 5) wykonaniem
właściwych robót budowlanych, 6) wywozem do właściwego zakładu utylizacji lub
składowania: materiałów odzyskanych, gruzu, odpadów i śmieci, 7) ewentualnymi pracami
geodezyjnymi, 8) innymi czynnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń. 6. Za
ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 7.
Realizacja robót budowlanych i instalacyjnych będzie odbywała się w sąsiedztwie czynnego
obiektu. Należy uwzględnić i zapewnić możliwość funkcjonowania obiektu w trakcie
wykonywania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie również do uzgadniania z
Zamawiającym terminów wykonywania poszczególnych prac. 8. Wykonawca zobowiązany jest
posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez okres trzech miesięcy po jej
zakończeniu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę nie mniejszą niż 200 000,00
złotych (dwieście tysięcy złotych 00/100). Zakres polisy określa §7 wzoru umowy, stanowiącej
załącznik nr 7 do Zaproszenia. 9. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) należyte wykonanie
przedmiotu zamówienia, przy użyciu materiałów, urządzeń i sprzętu, zgodnie z umową,
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, 2) wykonanie przedmiotu
zamówienia z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji
projektowej – na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat znaku
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą
europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną, 3) zapewnienie kierownictwa, siły
roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania Robót, 4)
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przeprowadzenia Robót demontażowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401.), 5) postępowania z odpadami
powstałymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dn. 14.12.2012r. o
odpadach ( tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1987 t.j. z późń. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 t.j. z późn. zm..), 6) protokolarne
przejęcie terenu budowy, 7) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu objętego
Robotami z zachowaniem najwyższej staranności wraz z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu
umowy oraz jego przeznaczenia, 8) wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób nie
zagrażający mieniu Zamawiającego i osób/instytucji trzecich, bezpieczeństwu budowy i
pracujących na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska, 9)
natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w
trakcie realizacji Robót, 10) przerwanie Robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym
zabezpieczenie wykonywanych Robót przed ich zniszczeniem, 11) opracowanie i przekazanie
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz inne prawem wymagane dokumenty, a w
szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i zgłoszenie
przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Dokumentację powykonawczą należy wykonać w
jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej
na płycie CD/DVD, 12) dbanie o należyty stan i porządek na terenie robót i terenie przyległym
do budowy, prowadzenie Robót i dowozu materiałów na teren prac w sposób nie powodujący
zabrudzenia i zniszczenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, 13) bieżące usuwanie z
terenu budowy elementów pozostałych z rozbiórki: śmieci i innych odpadów budowlanych,
gruzu lub ustawienia kontenera przystosowanego do tego typu materiałów. Utylizacja
powyższych materiałów, zarówno bieżące jak i z kontenera będzie następować w odpowiednich
zakładach utylizacji, na koszt Wykonawcy, 14) zabezpieczenie i przechowywanie przez
Wykonawcę na terenie objętym budową dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia,
które pozostaną pod jego opieką dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Pracownicy
Zamawiającego będą mieli prawo dostępu do wszystkich dokumentów, 15) uczestniczenie w
czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie atestów i zaświadczeń. 16) w
trakcie prowadzenia Robót należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 17)
Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych , utrzymania placu budowy wraz
z jego późniejszą likwidacją, zaopatrzenia w wodę, w energię, dojazdu do placu budowy,
zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, ewentualnego ogrodzenia i
ubezpieczenia budowy; 18) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy i
jej zaplecza (w porozumieniu z Zamawiającym), w tym wykonania – własnym staraniem i na
własny koszt – tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, w szczególności: a)
opomiarowanego punktu poboru energii elektrycznej, b) uzyskania, na własny koszt, wszelkich
uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych. 19) Prowadzenie dziennika realizacji
robót, 10. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru
robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Wprowadzenie robót zamiennych jest
możliwe jeśli: 1) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie, ujawnienia
niezinwentaryzowanych sieci wewnętrznych w istniejących pomieszczeniach lub błędów w
dokumentacji projektowej, 2) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń
wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej, 11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 5
ustawy Pzp uwzględnił w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i
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Odbioru Robót Budowlanych wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i
wszystkich użytkowników budynków. 12. Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia (w
tym dla umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania i dla oceny skutków prawnych
wszystkich dokumentów w tym zamówieniu) jest prawo polskie z uwzględnieniem prawa Unii
Europejskiej. 13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez
Wykonawcę firm podwykonawców. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców
oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom,
jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty. UWAGA: Jeżeli jakakolwiek dokumentacja związana
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazywałyby w odniesieniu
do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający,
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń
równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub
urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez
Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub
urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt
przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o
parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,
uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45112000-5, 45111240-2, 45212222-1, 45310000-3,
45330000-9, 45340000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Remont boiska szkolnego wraz z niezbędną
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infrastrukturą przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i
II st. w Gdańsku Etap I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 268795.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Konkel Ireneusz Firma Handlowo-Usługowa AUTO SPORT
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Cieszyn 7d
Kod pocztowy: 83-334
Miejscowość: Cieszyn
Kraj/woj.: Polska
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 344400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 344400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 344400.00
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

5z6

2017-11-13, 09:32

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ae52f651-c651-4f33-9044-a1e8...

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt. 4) 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.
W związku z brakiem złożenia ofert przez potencjalnych Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dalej jako „ustawa Pzp”, którego przedmiotem
zamówienia był „Remont boiska szkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Gdańsku Etap I”, Zamawiający podjął decyzję o
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
zamówienia z wolnej ręki w celu zawarcia kontraktu pozwalającego na wykonanie
przedmiotowego zamówienia. Mimo zachowania należytej staranności oraz wszystkich
procedur wskazanych w ustawie Pzp brak było zainteresowania ze strony potencjalnych
Wykonawców. W związku z powyższym zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku kiedy w postępowaniu
prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty, co w
tym wypadku miało miejsce.
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