Ogłoszenie nr 510032994-N-2020 z dnia 24-02-2020 r.
Gmina Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Rekultywacja stawu Duże
Planty w Mikołowie”.
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: 502874-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540016173-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Rekultywacja stawu Duże Planty w
Mikołowie”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-2/2020
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:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Rekultywacja stawu Duże Planty w
Mikołowie”. Przedmiotem inwestycji jest oczyszczenie dna stawu oraz ujścia potoku Aleksander
i wzmocnienie linii brzegowej stawu, poprzez wykonanie narzutu z kamieni. W granicy działki
Zamawiającego tj. na północno – zachodniej linii brzegowej wiąże się to z koniecznością
nadsypania ziemi przed wykonaniem narzutu kamiennego. Planuje się także umocnienie linii
brzegowej pozostałych linii brzegowych stawu. Zwiększony poziom wód oraz nurt cieku
wodnego doprowadził do podmycia brzegów, naruszenia ich struktury, a w efekcie do
przesunięcia linii brzegowej poza teren działek należących do Zamawiającego. Proponowane
nadsypanie ziemi wraz z narzutem kamieniami służyć ma stałemu zabezpieczeniu linii

brzegowej w granicy działki północno – zachodniej. Oprócz powyższego planuje się także
wykonanie w potoku Aleksander krat zbierających nanoszony piasek oraz zanieczyszczenia oraz
montaż siatki do wychwytywania osadów biologicznych w stawie. Jak wynika z
przeprowadzonych pomiarów staw wodny objęty czyszczeniem ma powierzchnię 1270 m2,
średnia głębokość to 0,41 m maksymalna głębokość wynosi 1,0 m. Objętość wody wypełniająca
zbiornik wynosi około 525 m3. Na dnie stawu przewiduje się zaleganie dużych ilości silnie
uwodnionych osadów dennych pochodzenia organicznego. Szacunkowa objętość osadów to
około 365 m3. Stanowią go głównie opadłe z okolicznych drzew liście i gałęzie. Duża ilość
substancji organicznych powoduje, że osady te są beztlenowe wydzielają, gnilnosiarkowodorowy zapach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45243300-5
Dodatkowe kody CPV: 90513600-2, 45112320-4, 71322000-1

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: 24/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243902.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: JKT Joanna Kozera – Turczyńska
Email wykonawcy: biuro.jkt@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Kordeckiego 39
Kod pocztowy: 41-407
Miejscowość: Imielin
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 329000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 299000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 546000.00
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.

