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Ogłoszenie nr 550184291-N-2020 z dnia 24-09-2020 r.
Siemianowice Śląskie: Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej polegającej na
doprojektowaniu do istniejącej dokumentacji węzła cieplnego dla budynków przy ul. Kołłątaja w
Siemianowicach Śląskich OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Prowadzący postępowanie: MPGKiM Sp. z o. o. Siemianowice Śląskie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Krajowy
numer identyfikacyjny 00051587900000, ul. ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 327 605 200, e-mail ratusz@um.siemianowice.pl, faks 327 605 280.
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Adres strony internetowej (url): www.siemianowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji techniczno –
kosztorysowej polegającej na doprojektowaniu do istniejącej dokumentacji węzła cieplnego dla
budynków przy ul. Kołłątaja w Siemianowicach Śląskich
Numer referencyjny ZP-MPGKiM/73/IX/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakres
opracowania obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej na doprojektowanie do
istniejącej dokumentacji budynku, w którym będzie znajdował się wspólny węzeł cieplny dla
budynków przy ul. Kołłątaja 14 w Siemianowicach Śląskich zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Projekt musi umożliwić realizację wykonawcy zamówienia bez konieczności dodatkowych
opracowań, b) wykonanie projektu budowlanego oraz branżowych budynku wymiennika ciepła,
zaprojektowanie węzła dla budynków przy ul. Kołłątaja oraz rozprowadzenie tego ciepła do
budynków zgodnie z wytycznymi Tauron Ciepło, c) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, d)
wykonanie STWiOR, e) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, f) wykonanie przedmiaru robót, g)
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przygotowanie mapy do celów projektowych, h) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem
uzgodnień, zgód, decyzji, pozwoleń i opinii. Całość opracowania należy wykonać w 4
egzemplarzach oraz 1 wersji elektronicznej. Wykonawca winien wykonać projekt który będzie
uzupełniał istniejącą dokumentacje o doprojektowanie budynku w którym będzie znajdował się
wspólny węzeł cieplny, zaprojektowanie węzła dla budynków przy ul. Kołłątaja oraz
rozprowadzenie tego ciepła do pozostałych budynków. Planowany budynek oraz planowane
przyłącza znajdują się na terenie po byłej eksploatacji górniczej. Budynek przy ul. Kołłątaja 14 nie
znajduje się pod ochroną konserwatorską. Istniejąca dokumentacja projektowa została
zamieszczona pod linkiem: http://dokumentacja.mpgkim.com.pl/ZP_2019_VII_48
/specyfikacje.zip rozmiar: 15MB http://dokumentacja.mpgkim.com.pl/ZP_2019_VII_48
/projekty.zip rozmiar: 389MB Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich
do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, ze zmianami)
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem
przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie
faktyczne – w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożono
żadnej oferty

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Biuro Projektów EURO - INSTAL Leszek Kwiecień, , os. Kolorowe 15/35, 31-939,
Kraków, kraj/woj. małopolskie
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