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Ogłoszenie nr 500245005-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.
Gmina Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przejść dla pieszych w ramach
projektu „Bądź bezpieczny na drodze – ochrona uczestników ruchu drogowego w Gminie
Mikołów”
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:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przejść dla pieszych w ramach projektu „Bądź
bezpieczny na drodze – ochrona uczestników ruchu drogowego w Gminie Mikołów”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WR-8/2018
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:
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przejść dla pieszych w ramach projektu „Bądź
bezpieczny na drodze – ochrona uczestników ruchu drogowego w Gminie Mikołów” Należy
zaprojektować i wykonać odcinki sieci oświetlenia ulicznego kablem ziemnym w celu
oświetlenia przejść dla pieszych na ulicach: Katowicka i Plac 750 Lecia. Do oświetlenia
przejścia dla pieszych na ulicy Waryńskiego zaprojektować i wykonać odcinek linią
napowietrzną stosując słup wzmocniony, który należy zasilić z istniejącego słupa (linia
napowietrzna) przy ul. Waryńskiego. Należy stosować słupy okrągłe, stożkowe, pomalowane na
kolor czarny lub szary (kolor wskazano na mapkach lokalizacyjnych) o wysokości 6 – 9 m, na
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fundamencie betonowym prefabrykowanym. Na słupach należy zamontować oprawy LED
wyposażone w gniazda SOCET NEMA 7 pinowe o kodzie ANSI C136 .41 zabezpieczone
zaślepką – dotyczy słupów zaznaczonych na mapkach. Słupy przy przejściach dla pieszych
dodatkowo wyposażyć w światło okrągłe, żółte pulsujące lub znak D-6 z diodami LED zasilane
z słupa oświetleniowego z potrzymaniem akumulatorowym Szczegóły zamieszczono w
programie funkcjonalno – użytkowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45316110-9

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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 105565.00
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: ENERGOBUD Sp.j. Gomoluch Polak
Email wykonawcy: energobud.spj@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kokota 229
Kod pocztowy: 41-711
Miejscowość: Ruda śląska
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:
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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 184500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 184500.00
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 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 prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu: PN-55/2018
ogłoszenie o zamówieniu nr 603890-N-2018 z dnia 14.08.2018 r., nie zostały złożone żadne
oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

2018-10-11, 13:41

