
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Zamówienie z wolnej ręki - roboty w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku przy ul. Dehnelów 43 w
Czeladzi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240909351

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elizy Orzeszkowej 12

1.5.2.) Miejscowość: Czeladź

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-253

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 322652653

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzgk.czeladz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.czeladz.pl

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

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:
„Zamówienie z wolnej ręki - roboty w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku przy ul. Dehnelów 43 w
Czeladzi”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a05cdb9-6cb8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00490073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-12

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030569/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Zamówienie z wolnej ręki - roboty w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku przy ul. Dehnelów 43
w Czeladzi

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460245/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z art. 305 ust.1 Pzp zam. może udziel. zam. w tr. zam. z wolnej ręki, jeżeli zachodzi jedna z okol., o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 1-5 i 7-14 Pzp.
W myśl art. 214 ust.1 pkt. 7 Pzp zam. stwierdzić należy:
1) spełn. zostaje przesł. 1 - zam. podst. na zad. pn. „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w
Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” (ZP/4/RB/MZGK/20) zostało udziel. dn. 29 lipca 2020 r. (umowa nr
70/Rb/WI/07/20);
2) speł. zostaje przesł. 2 – zam. zamierza udziel. zam. dotych. wyk. - Firmie Budowlanej „ANNA-BUD” Sp. z o.o.
3) speł. zostaje przesł. 3 – zam. podst. w swym zakresie obejm. wykon. robót bud. związ. z inst. niskopr.;
4) speł. została przesł. 4– zam. zostało uwzględn. w ogłoszeniu o zamówieniu nr Dz.U./S. S.28. 10/02/20 63552/-2020-PL i
jest zgodne z przedm. zam. podst.
5) speł. została przesł. 5– w ramach wart. szac. zam. uwzgl. wartość dla zam. poleg. na powt. podobn. robót bud. (Wniosek
- ZP/4/RB/MZGK/20)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 16/Rb/MZGK/22

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla budynku przy ul.
Dehnelów 43 w Czeladzi.

Kody CPV:

45312100-8, 45312200-9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 3 - Dokumentacja), w
której skład wchodzą:
- przedmiary robót,
- dokumentacja techniczna,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

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
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58128,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 58128,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58128,05 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

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

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma budowlana "ANNA-BUD" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572911869

7.3.3) Ulica: ul. Rondo ONZ 1

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-124

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

branża teletechniczna

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58128,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-15
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