Ogłoszenie nr 510278409-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.
Gmina Mikołów: Zaprojektowanie i budowa tężni solankowej - "Ciechocinek w Mikołowie Tężnia solankowa w centrum Mikołowa"
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: 625505-N-2019
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, 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 budowa tężni solankowej - "Ciechocinek w Mikołowie - Tężnia solankowa w
centrum Mikołowa"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-41/2019
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:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie tężni solankowej w Mikołowie, z
zastrzeżeniem, iż projekt obejmować ma dwa moduły, a wykonanie tylko jeden moduł tężni
solankowej. Pozostałe elementy tj. mała architektura, utwardzenie terenu oraz infrastruktura
towarzysząca należy wykonać w całości. Projekt „Ciechocinek w Mikołowie- Tężnia solankowa
w centrum Mikołowa” jest planowany do realizacji na działkach nr 470/53, 465/55, 1790/53,
468/53, 387/53. Teren projektowanej tężni jest wpisany do rejestru zabytków. Tężnię solankową
należy zaprojektować w układzie linearnym jako obiekt modułowy, którego realizacja będzie
możliwa w kilku etapach, wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej, wodnej i
kanalizacyjnej. Zagospodarowanie terenu wokół tężni wraz z chodnikami, ławkami, stołem
piknikowym, tablicą informacyjną, stojakami na rowery, koszami na śmieci oraz lampą.

Przewidzieć prace ziemne. W celu sporządzenia dokumentacji projektowej tężni solankowej i
mediów oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. instalacji, należy wykonać
wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje. Tężnia solankowa składać się ma z dwóch
linearnie zestawionych modułów o długości co najmniej 8,0 m każdy i wysokości ok. 4,0 – 5,0
m. Przejście między modułami wynosić ma około 2,0 m. Dopełnienie bryły tężni stanowić ma
pergola strefy inhalacyjnej, scalająca poszczególne moduły. W efekcie końcowym ma powstać
obiekt o długości ok. 18,0 m. Kubiczną bryłę tężni należy zwieńczyć pomostem technicznoserwisowym. Teren projektowanej tężni jest wpisany do rejestru zabytków. Wymagane jest
uzyskanie pozwolenia, więc Wykonawca winien wystosować wniosek o wydanie zgody do
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, czy tężnia nie wpłynie negatywnie
na park lub informacji na temat zastosowanych materiałów. Wykonawca posiadając projekt wraz
z uzgodnieniami dokona zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie. Należy przedłożyć
wizualizacje obiektu w postaci kolorowych wydruków. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania projektu budowlanego wraz ze szczegółowymi instrukcjami obsługi i konserwacji
tężni. W dokumentacji należy zawrzeć także wszelkie rysunki, schematy i rzuty umożliwiające
poprawne wykonanie tężni. Dokumentacja musi zostać wyposażona we wszelkie uzupełniające
opracowania niezbędne do wykonania tężni oraz oświadczenia projektantów określone prawem.
3.1.1. Prace projektowe - Wykonanie koncepcji projektowej. - Wykonanie projektu całej tężni (tj.
dwóch modułów) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych dostawcy
mediów oraz wszelkich zgód i pozwoleń wynikających z prawa budowlanego. 3.1.2. Roboty
budowlane (wykonanie obejmować ma tylko jeden moduł tężni solankowej. Pozostałe elementy
tj. mała architektura, utwardzenie terenu oraz infrastruktura towarzysząca należy wykonać w
całości.) - Geodezyjne wyznaczenia charakterystycznych punktów inwestycji, - Roboty ziemne
związane wykonaniem płyty fundamentowej i utwardzeń terenu, - Roboty ziemne związane z
wykonaniem przyłączy (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej), - Roboty
ziemne związane z wykonaniem instalacji solankowej – zbiornik technologiczny, studnia
technologiczna, osadnik, - Wykonanie warstw podbudów oraz nawierzchni projektowanych
utwardzeń, - Budowa konstrukcji tężni solankowej, - Wypełnienie tężni solankowej tarniną, Montaż elementów małej architektury tj. ław do siedzenia wzdłuż tarniny, ławek wolnostojących
(min. 8 szt.), stołu piknikowego (min. 1 szt.), koszy na odpady min. 3 szt.), tablicy informacyjnej
(1 szt.) i stojaków na rowery (4 szt.), - Budowa szafy zasilająco-sterującej tężni, - Wykonanie
oświetlenia tężni (oprawy mocowane do konstrukcji tężni oraz latarni oświetlenia
zewnętrznego), - Prace porządkowe, - Plantowanie terenu z nasadzeniem trawy, - Wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowy opis zamieszczono w programie
funkcjonalno – użytkowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45330000-9, 45310000-3, 45111291-4, 71220000-6,
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
Postępowanie / część zostało unieważnione

tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Ponieważ zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zmówień
publicznych - oferta z najniższą ceną (549 810,00 zł) przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (350 000,00 zł).
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.

