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Ogłoszenie nr 510209419-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Przebudowa i remont budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Karpackiej 170 w Bielsku-Białej – etap II

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: 582687-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540175029-N-2019

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: 
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Karpackiej 170 w
Bielsku-Białej – etap II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZGM/DZ/129/2019/ADM

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 wykonanie w latach 2019, 2010 i 2021 II etapu remontu budynku
przy ul. Karpackiej 170 w Bielsku-Białej, obejmującego w szczególności: 1) część II/1 - rok
2019: a) roboty rozbiórkowe pieców, kominów, ścianek działowych, tynków wewnętrznych, b)
remont podłóg i posadzek, c) wykonanie nowych ścianek działowych, d) wykonanie nowej klatki
schodowej, e) ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, f) wykonanie nowych przewodów
kominowych i wentylacyjnych, g) wykonanie instalacji odgromowej (montaż instalacji bez
przewodów uziemiających); 2) część II/2 - rok 2020: a) skucie tynków zewnętrznych, b)
docieplenie połaci dachowych, c) wykonanie części tynków wewnętrznych, d) wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, e) wykonanie instalacji elektrycznej,
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wodnej, grzewczej, sanitarnej, domofonowej i RTV-SAT; 3) część II/3 - rok 2021r: a) demontaż
stolarki okiennej i drzwiowej, b) remont elewacji, w tym montaż nowej stolarki okiennej i
drzwiowej, c) dokończenie nowych tynków wewnętrznych, d) malowanie pomieszczeń, e)
wykonanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, f) wyposażenie mieszkań, w tym w
urządzenia dla osób niepełnosprawnych, g) remont budynku gospodarczego, h) unieczynnienie
istniejącego szamba, i) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, j) wykonanie nawierzchni
zewnętrznych, k) montaż zbiorników na wodę opadową

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45262690-4, 45453000-7, 45324000-4, 45442100-8, 45300000-0,
45310000-3, 45330000-9, 45332400-7, 45333000-0, 45331100-7, 45421000-4, 45422100-2,
45421100-5

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 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, w wyniku odrzucenia
wszystkich złożonych ofert: w dniu 19.09.2019r. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIGRA Agata
Pawlus. O odrzuceniu oferty Wykonawca został powiadomiony pismem Zamawiającego z dnia
19.09.2019r. znak: ZGM/1675/2019/DZ, wysłanym na adres poczty elektronicznej wskazany w
ofercie. Wykonawca nie odwołał się od decyzji o odrzuceniu oferty w ustawowym terminie, tj. do
dnia 24.09.2019r, wskutek czego odrzucenie oferty należy uznać za skuteczne. W dniu
23.09.2019r. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy odrzucił pozostałe dwie oferty,
złożone przez Wykonawców: POSCONTROL Piotr Matonóg i Zakład Produkcyjno-Usługowo-
Handlowy Jan Kania. O odrzuceniu oferty każdy z Wykonawców został powiadomiony pismem
Zamawiającego z dnia 23.09.2019r. znak: ZGM/1691/2019/DZ (Piotr Matonóg) oraz
ZGM/1694/2019/DZ (Jan Kania), wysłanym na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie.
Wykonawcy nie odwołali się od decyzji o odrzuceniu oferty w ustawowym terminie, tj. do dnia
30.09.2019r, wskutek czego odrzucenie ofert należy uznać za skuteczne.

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


