
Ogłoszenie nr 510142578-N-2019 z dnia 11-07-2019 r. 

 

 

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Opracowanie i wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej podłączenia budynku do sieci 

ciepłowniczej wraz z rozprowadzeniem instalacji c.o. i c.w.u. oraz ewentualną przebudową 

przewodów kominowych położonego przy ul. Rynek 32/Kościelna 1 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: 568018-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 podłączenia budynku 

do sieci ciepłowniczej wraz z rozprowadzeniem instalacji c.o. i c.w.u. oraz ewentualną przebudową 

przewodów kominowych położonego przy ul. Rynek 32/Kościelna 1 w Bielsku-Białej, wraz z 

uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń 

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZGM/DZ/104/2019/ADM 

 

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Usługi 

 

http://www.zgm.eu/


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”) podłączenia budynku do sieci 

ciepłowniczej wraz z rozprowadzeniem instalacji c.o. i c.w.u. oraz ewentualną przebudową 

przewodów kominowych położonego przy ul. Rynek 32/Kościelna 1 w Bielsku-Białe, w 

szczególności obejmującej: 1)ocenę i inwentaryzacje elementów budynku pod katem: a) instalacji 

wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, elektrycznej i gazowej, b) stanu przyłącza wody, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, gazowej oraz przyłącza elektrycznego, c) wykonanie inwentaryzacji 

kominiarskiej, 2)zaprojektowanie robót budowlanych dla zapewnienia właściwego standardu 

użytkowania budynku, w tym: a) przewodów kominowych w porozumieniu z zakładem kominiarskim, 

b) opracowanie systemu ogrzewania oraz c.w.u. z uwzględnieniem ciepła z Przedsiębiorstwa 

Komunalnego THERMA, c) wprowadzenia sanitariatów do lokali mieszkalnych i użytkowych,  

d) instalacji wodno-kanalizacyjnej, zwanych dalej łącznie „remontem”, wraz z 1) uzyskaniem 

wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń, 2) uzgodnienie dokumentacji i uzyskanie 

zezwolenia na realizację projektu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanych dalej łącznie 

„przedmiotem zamówienia”. 

 

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 

 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

Tak 

 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie prawne: postępowanie zostało unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 

Ustawy, ponieważ „…nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z 

zastrzeżeniem pkt. 2 i 3...”. Uzasadnienie faktyczne:Do dnia 11 lipca 2019 r. do godziny 12:00 na 

przedmiotowe zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ani nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu. Na przedmiotowe zamówienie 

publiczne nie wpłynęła ani jedna oferta. W związku z czym postanowiono jak na wstępie. 

 

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 

       Ireneusz Kiecak 

       Dyrektor Zakładu Gospodarki 

       Mieszkaniowej 


