
Ogłoszenie nr 510420486-N-2021 z dnia 03.03.2021 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o.o.: Wykonanie robót budowlanych dla
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych NPS oraz
ciągów pieszych wraz z dojściami w Oławie przy ul. Magazynowej na działkach nr 23/68, 23/22,

23/18 i 37 obr. 3 Oława”

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: 772891-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540407159-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
23028994000000, ul. ul. Sienkiewicza  7, 58-400  Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. 757 442 614, e-mail tbs@tbskg.com.pl, faks 757 447 811.
Adres strony internetowej (url): www.tbskg.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Sp. z o.o. - spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych dla
samochodów osobowych NPS oraz ciągów pieszych wraz z dojściami w Oławie przy ul.
Magazynowej na działkach nr 23/68, 23/22, 23/18 i 37 obr. 3 Oława”

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 robót budowlanych obejmujących budowę miejsc
postojowych dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby z niepełnosprawnościami
(NPS) oraz ciągów pieszych wraz z dojściami do budynków. Teren objęty zakresem prac: działki nr
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23/68, 23/22, 23/18 i 37 w Oławie przy ul. Magazynowej. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim
zakresem: a) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w
Oławie projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzonych robót oraz oznakowanie i
zabezpieczenie miejsc robót; b) przygotowanie terenu, w tym m.in. rozbiórka istniejących
konstrukcji krawędzi nawierzchni, krawężników i chodników, wywóz zalegającego gruzu, nadmiaru
ziemi, niwelacja terenu; c) budowę 20 miejsc postojowych o łącznej powierzchni ≈ 382,50 m2; d)
budowę chodników, dojść pieszych o łącznej powierzchni ≈ 462,60 m2; e) budowę opaski z
otoczaków w opasce betonowej o łącznej powierzchni ≈ 57,20 m2; f) budowę kanalizacji
deszczowej w zakresie odwodnienia projektowanych miejsc postojowych i ciągów pieszych; g)
zakup, dostawę i montaż oznakowania; h) budowę oświetlenia terenu; i) zabezpieczenie ciągu
pieszego przy strefie wyjściowej z przedszkola ogrodzeniem; j) wykonanie zieleni uzupełniającej; k)
zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej.
Teren, na którym wykonywane mają być roboty budowlane, znajduje się w obrębie historycznego
zespołu koszar wpisanych do rejestru zabytków i podlegają pełnej ochronie konserwatorskiej.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją
pozwolenia na budowę nr 1116/2020 z dnia 16.12.2020 r. wydaną przez Starostę Oławskiego oraz
projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
opracowanymi przez jednostkę projektową Autorska Pracownia Architektury „ARC-HIT” Sp. z o.o.,
stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ, obowiązującymi warunkami wykonania i odbiorów robót
budowlanych, normami państwowymi i branżowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
sztuką budowlaną, wymogami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego,
przepisami bhp i p.poż., innymi przepisami obowiązującymi w Polsce oraz zaleceniami nadzoru
autorskiego, inwestorskiego, budowlanego oraz Konserwatora Zabytków. Uwaga! W miejscach
ewentualnego występowania gruntów nienośnych pod projektowaną konstrukcją należy dokonać
wymiany takich gruntów na nośne. Właścicielem działek, na których projektowane jest
przedsięwzięcie, jest Miasto Oława. Zamawiający posiada zgodę właściciela do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45223300-9

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233000-9, 45231300-8, 45233253-7, 45233270-2,
45233290-8, 45316100-6

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 284000.00
Waluta PLN
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.U. I. R. DROG-WEST A. Jaśnikowski P. Kita
Email wykonawcy: drogwest@op.pl
Adres pocztowy: 55-200 Oława ul. Lwowska 11
Kod pocztowy: 55-200
Miejscowość: Oława
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 349320
Oferta z najniższą ceną/kosztem 349320
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 379681.81
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

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.
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