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Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Opracowanie i wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej stabilizacji skarpy oraz wzmocnienia i

odbudowy muru oporowego, za budynkami przy Placu Żwirki i Wigury 3, 4 i 5 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: 584460-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 stabilizacji
skarpy oraz wzmocnienia i odbudowy muru oporowego, za budynkami przy Placu Żwirki i
Wigury 3, 4 i 5 w Bielsku-Białej, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii
i pozwoleń

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZGM/DZ/142/2019/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: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej stabilizacji skarpy oraz wzmocnienia i odbudowy muru oporowego, za
budynkami przy Placu Żwirki i Wigury 3, 4 i 5 w Bielsku-Białej, obejmującej: 1) stabilizację
skarpy znajdującej się za murem, na której zwieńczeniu znajduje się skwer oraz fragment ul.
Schodowej, 2) remont całego muru oporowego oraz odbudowa uszkodzonego fragmentu, 3)
wyburzenie zabudowań gospodarczych, 4) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynków



od strony podwórka, 5) zagospodarowanie terenu pomiędzy skarpą a budynkami, wraz z 6)
uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń

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:
Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - prawo zamówień
publicznych z powodu braku ofert.

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


