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Ogłoszenie nr 510039189-N-2020 z dnia 04-03-2020 r. 

Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Roboty budowlane lokalu 

usługowego przy ul. 11 Listopada 65A w Bielsku-Białej 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 

Nazwa projektu lub programu 

„Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej” Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa X - rozwój rewitalizacja 

oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie 10.2 - rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych. Poddziałanie 10.2.2 - rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego i chronionego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych - RIT. 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 

Numer ogłoszenia: 512655-N-2020 

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

Numer ogłoszenia: 540036450-N-2020 

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: 

Roboty budowlane lokalu usługowego przy ul. 11 Listopada 65A w Bielsku-Białej 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 

ZGM/DZ/1/2020/ADM 

11.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane 

11.3) 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 robót budowlanych lokalu usługowego przy ul. 11 

Listopada 65A w Bielsku-Białej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty 

rozbiórkowe, 2) remont elewacji z wykonaniem zadaszenia wejścia, 3) wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, 4) przebudowa i dobudowa nowych przewodów kominowych, 5) 

przebudowa istniejących pomieszczeń na lokal mieszkalny dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich), 6) izolacje 
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przeciwwilgociowe ścian fundamentowych i posadzek parteru, 7) remont i przebudowa 

instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, 8) zakup i montaż niezbędnego 

wyposażenia, 9) modernizacja nawierzchni przy wejściu do lokalu 10) wyznaczenie i wykonanie 

na podwórku miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych 

11.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

nie 

11.5) 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 

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie 

111.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie / część zostało unieważnione tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o 

zamówieniu nr 512655-N-2020 z dnia 14.02.2020r. oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, Zamawiający ustalił termin składania ofert na dzień 03.03.2020r. W dniu 28.02.2020 

ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 512655-N-2020, Zamawiający zmienił termin 

składania ofert z dnia 03.03.2020 r. na dzień 09.03.2020r. Jednocześnie w tym samym dniu, w 

późniejszym terminie Zamawiający ogłosił zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, gdzie w pkt 2 oświadczył, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Taki układ 

mógł wprowadzić w błąd Wykonawców, co do obowiązującego terminu składania ofert. W dniu 

03.03.2020r. Zamawiający otrzymał dwie oferty, z czego jedna była opatrzona zastrzeżeniem „Nie 

otwierać przed 03.03.2020r. godz. 12:30”. W wyniku błędu obie oferty zostały w tym dniu otwarte, 

a informacja z otwarcia została zamieszczona w zakładce postępowania na stronie internetowej 

Zamawiającego. Nie ulega wątpliwości, że w tej sytuacji postępowanie obarczone jest niemożliwą 

do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, co zobowiązuje Zamawiającego do jego unieważnienia na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt 7 ustawy - prawo zamówień publicznych. 

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 
 


