
Ogłoszenie nr 510130931-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Opracowanie i wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 2 w

budynku przy ul. Prof. dr. Mieczysława Michałowicza 9a w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

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: 556239-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer identyfikacyjny
07001907700000, ul. Lipnicka  26, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33
499 06 02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11. 
Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu
mieszkalnego (pustostanu) nr 2 w budynku przy ul. Prof. dr. Mieczysława Michałowicza 9a w
Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZGM/DZ/90/2019/ADM

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

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 postępowania jest udzielenie zamówienia na opracowanie i wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej „dokumentacją”) dla lokalu
mieszkalnego (pustostanu) nr 2 w budynku przy ul. Prof. dr. Mieczysława Michałowicza 9a w
Bielsku-Białej, obejmującej: 1) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem
pieca dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania, 2) dostosowanie
istniejącego przewodu spalinowego, zwanych dalej łącznie „instalacjami”, wraz z 3) uzyskaniem
wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, zwanych dalej łącznie „przedmiotem



NAZWA: Opracowanie i wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu
mieszkalnego (pustostanu) nr 2 w budynku przy ul. Prof.
dr. Mieczysława Michałowicza 9a w Bielsku-Białej wraz z
uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i
pozwoleń

zamówienia”, z uwzględnieniem wymagań określonych w opinii kominiarskiej nr 745B/2018 z
dnia 23.11.2018r., stanowiącej załącznik nr 3 do Specyfikacji i na warunkach określonych we
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji. 2. Zamawiający zaleca
Wykonawcom, którzy będą składać oferty, dokonanie wizji lokalu i budynku w zakresie
umożliwiającym ustalenie uwarunkowań wykonania dokumentacji, które mogą mieć istotny
wpływ na treść złożonej oferty 3. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 1) przedstawienie
Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcji techniczno-kosztowej – do 5 dni od dnia zawarcia
umowy, 2) wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji kompletnej Dokumentacji –
do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, oraz w przypadku gdy wymagane będzie uzyskanie
pozwolenia na budowę, 3) złożenie we właściwym urzędzie wniosków o zatwierdzenie
Dokumentacji i wydanie pozwolenia na budowę – w terminie do 3 dni od dnia sporządzenia
protokołu uzgodnienia Dokumentacji, o którym mowa w § 6 ust. 3 wzoru umowy, 4) uzyskanie
pozwolenia na budowę – do dwóch miesięcy od dnia wniosku o zatwierdzenie Dokumentacji i
wydanie pozwolenia na budowę.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

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: 24/06/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2739.76 
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe "CIEPŁOTECH" mr inż..
Kazimierz Sowa 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 12a/15, 
Kod pocztowy: 43-300 
Miejscowość: Bielsko-Biała 
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 6150.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6150.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6150.00 
Waluta: zł

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. 

     w imieniu Zamawiającego
   z up. Dyrektora

         Krzysztof Kwiatkowski
        ..........................................................
      z-ca Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej


