
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

„Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
przebudowy ulicy Hallera i ulicy Poniatowskiego w Imielinie.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Imielin

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Imielin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Imielińska 81

1.5.2.) Miejscowość: Imielin

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-407

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 322254137

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@imielin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.imielin.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.imielin.pl/pl/1705/0/postepowania-krajowe-i-unijne.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy
ulicy Hallera i ulicy Poniatowskiego w Imielinie.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aebba8b5-3da7-11ed-8832-4e4740e186ac

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020444/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 „Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
przebudowy ulicy Hallera i ulicy Poniatowskiego w Imielinie.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364634/01
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SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.29.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 132000,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 100000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe obejmujące wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej
drogi gminnej: 
ul. Generała Józefa Hallera (655055 S),
• Część nr 1: „Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
przebudowy ulicy Hallera w Imielinie.”
Przebudowa ulicy Hallera obejmuje odcinek długości ok. 830m, od skrzyżowania z ulicą Skargi do skrzyżowania z ulicą
Brata Alberta. Projekt obejmuje m.in. budowę chodnika, odwodnienia, usunięcie kolizji z innymi sieciami oraz remontu
nawierzchni jezdni i podbudowy. Projekt powinien uwzględniać dostosowanie parametrów drogi do ruchu drogowego KR3.

Dokumentację projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykona zgodnie z
rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20
grudnia 2021 r.

2. W szczególności niniejsze zadanie obejmuje prace projektowe w zakresie: 
• przebudowy istniejącej jezdni,
• budowy chodnika,
• budowy kanalizacji deszczowej,
• zarurowania rowu,
• usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami,
• projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

3. Zabrania się wskazywania w projektach, kosztorysach inwestorskich, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów. Urządzenia i
materiały muszą być opisane wyłącznie przy pomocy parametrów techniczno-użytkowych.
4. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami, normami i normatywami, w szczególności rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). oraz
uwzględniać warunki techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,
z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 60000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe obejmujące wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej
drogi gminnej:
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego (655038 S)
• Część nr 2: „Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
przebudowy ulicy Poniatowskiego w Imielinie.”
Przebudowa ulicy Poniatowskiego obejmuje odcinek długości ok. 830m, od skrzyżowania z ulicą Wandy do skrzyżowania z
ulicą Nowozachęty. Projekt obejmuje m.in. budowę chodnika, odwodnienia, usunięcie kolizji z innymi sieciami oraz remontu
nawierzchni jezdni i podbudowy. Projekt powinien uwzględniać dostosowanie parametrów drogi do ruchu drogowego KR3.
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Dokumentację projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykona zgodnie z
rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20
grudnia 2021 r.

2. W szczególności niniejsze zadanie obejmuje prace projektowe w zakresie:
• przebudowy istniejącej jezdni,
• budowy chodnika,
• budowy kanalizacji deszczowej,
• zarurowania rowu,
• usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami,
• projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

3. Zabrania się wskazywania w projektach, kosztorysach inwestorskich, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów. Urządzenia i
materiały muszą być opisane wyłącznie przy pomocy parametrów techniczno-użytkowych.
4. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami, normami i normatywami, w szczególności rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). oraz
uwzględniać warunki techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,
z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 72000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania w części nr 1 oferty nie złożył żaden wykonawca.
Wobec powyższego art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy nie złożono żadnego wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
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postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 170970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 123000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna M. Krawczyk, K.
Strzeżyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 122431576

7.3.3) Ulica: Unii Europejskiej 10

7.3.4) Miejscowość: Oświęcim

7.3.5) Kod pocztowy: 32-602

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 123000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-07-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Brak
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	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 122431576
	7.3.3) Ulica: Unii Europejskiej 10
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	7.3.5) Kod pocztowy: 32-602
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-09
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 123000,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

	SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE


