
Ogłoszenie nr 510152179-N-2019 z dnia 23-07-2019 r. 

 

Gmina Prószków: „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w Prószkowie” w formule zaprojektuj i wybuduj  

 

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  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: Oś 

priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.2 – Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: 
tak  

Numer ogłoszenia: 568966-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: 
nie 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
tak  

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
prowadzenie postępowania:  

Ewelina Pordzik z Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Podatkowych 

MEISSNER i WSPÓLNICY sp. p. z/s w Opolu, ul. Kośnego 62, 45-372 Opole 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Prószków, Krajowy numer identyfikacyjny 53141324800000, ul. ul. 

Opolska  17, 46-060  Prószków, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 013 700, e-

mail przetargi@proszkow.pl, faks 77 4648461, 77 4013711.  

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.proszkow.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  



„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 

Prószkowie” w formule zaprojektuj i wybuduj 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

RG.271.10.2019 

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 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 

uzyskanie na jej podstawie pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie na jej 

podstawie robót budowlanych związanych z „Rozbudową i modernizacją punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie” w oparciu o: - SIWZ, w 

tym „Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy i modernizacji punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie”. Podstawowe 

parametry techniczne i materiałowe: Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i 

wybuduj. Podstawowy zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: - dokumentację 

budowlaną projektu oraz koszty obsługi geodezyjnej budowy; wykonanie 

niezbędnej dokumentacji, w tym przygotowanie: analizy wykonalności, projektu 

budowlanego i projektu przyłączenia sieci elektrycznej, uzyskanie wszelkich 

niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód, decyzji, pozwoleń, 

zezwoleń, prac geodezyjnych; - badania wodno-gruntowe; założenie siatki 

odwiertów o gęstości średnio 1 x 30 m i przygotowanie opinii geotechnicznej; - 

prace przygotowawcze; przygotowanie terenu działki nr 1170/7, arkusz mapy 8, 

obręb miasta Prószków, do rozpoczęcia prac budowlanych; - utwardzona 

powierzchnia; utwardzenie i wybrukowanie powierzchni PSZOK (ok. 1128 m2): 

utwardzenie placu betonową kostką brukową z podbudową oraz zbrojoną płytą 

betonową (w strefie boksu betonowego) pod ruch ciężki pojazdów, z 

wykorzystaniem samochodów ciężarowych z kontenerami o pojemności 7 m3 

(kategoria ruchu KR-3) wraz z wykonaniem wymaganych profilowań nawierzchni, 

okrawężnikowaniem. Obejmuje również zakup i transport wszystkich potrzebnych 

materiałów; - zadaszenie wiatą strefy kontenerów; wybudowanie wiaty z dachem o 

powierzchni 18x6 m z blachy trapezowej. Obejmuje również zakup i transport 

wszystkich potrzebnych materiałów; - instalacja elektryczna; wykonanie instalacji 

elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z przyłączem do oświetlenia PSZOK i 

instalacją teletechniczną do monitoringu. Obejmuje również zakup i transport 

wszystkich potrzebnych materiałów; - oświetlenie placu; zakup, transport i 

zainstalowanie energooszczędnych latarni obiektowych LED (4 szt.); - ogrodzenie 

PSZOK; zakup, transport i montaż wszystkich elementów ogrodzenia placu 

PSZOK (długość ok. 114 mb; wysokość do 2,2 m); - brama; Zakup, transport i 

montaż bramy przesuwnej na wjeździe na plac PSZOK (szerokość min. 5 m); - 

waga samochodowa; zakup, transport i montaż najazdowej wagi samochodowej, 

wraz z najazdami, systemem automatycznego ważenia oraz wyświetlaczem; - 

tablica informacyjna nt. projektu; zakup, transport i montaż tablicy informacyjnej-



pamiątkowej, spełniającej wymagania w zakresie działań promocyjnych i 

informacyjnych dot. projektów finansowanych ze środków UE (w ramach realizacji 

RPO WO 2014-2020). UWAGA! WYPOSAŻENIE PSZOK NIE UJĘTE W 

PRZEDMIARZE, NIE WCHODZI W ZAKRES NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA, 

BĘDZIE REALIZOWANE ODRĘBNYM ZAMÓWIENIEM. Szczegółowe 

warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac 

projektowych oraz robót określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej zwany 

również: „PFU”) – Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz Przedmiar robót – Załącznik Nr 

1a do SIWZ. Na wykonaną kompletną dokumentację projektową, a także odrębnie 

dla poszczególnych projektów objętych tą dokumentacją, a także na wykonane 

roboty będące przedmiotem zamówienia wraz z dostarczonymi materiałami i 

urządzeniami Wykonawca udziela gwarancji na okres min. 36 miesięcy. 

Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze dokumentacji nie ujawnią się 

żadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wadą będzie w szczególności 

taka cecha dokumentacji, która doprowadziła do wady części lub całości 

inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartości 

użytkowej lub technicznej dokumentacji, koszty jej usunięcia poniesie 

Wykonawca. Rękojmia za wady udzielona jest na okres równy okresowi gwarancji, 

chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z Kodeksu 

cywilnego – wówczas okres rękojmi jest równy okresowi wynikającemu z 

przepisów kodeksu cywilnego. Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) dla dokumentacji projektowej, a także odrębnie dla poszczególnych projektów 

objętych tą dokumentacją - od daty dokonanego odbioru dokumentacji projektowej, 

przy czym rękojmia za wady i gwarancja nie może upłynąć wcześniej niż 

wykonanie robót budowlanych nią objętych, 2) dla robót będących przedmiotem 

niniejszej umowy wraz z dostarczonymi materiałami i urządzeniami - od daty 

dokonanego odbioru końcowego robót budowlanych, 3) dla wymienianych 

materiałów i urządzeń - z dniem ich wymiany. Termin gwarancji i rękojmi za wady 

jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający dopuszcza korzystanie z 

podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu 

ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) 

podwykonawców (o ile są już znane); 2) w przypadku podpisania umowy w 

sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, Wykonawca będzie 

zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy podał - o ile będą 

znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi. W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zgłaszał 

podwykonawców robót budowlanych zgodnie z postanowieniami projektu umowy 

(Załącznik nr 2 do SIWZ). Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 



zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby: 

osoby wykonujące następujące czynności: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, 

roboty wykończeniowe, roboty instalacyjne, roboty elektryczne, roboty brukarskie, 

których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), 

były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz osób pełniących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie). Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – 

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 

stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o 

pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowy 

sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w 

zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 

ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w 

projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9 

 

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 79421200-3, 71221000-3, 71242000-6, 

45232410-9, 45200000-9, 45220000-5, 45222000-9, 45222100-0, 45213270-6, 

45230000-8, 45231000-5, 45231400-9, 45231300-8, 45300000-0, 45311000-0, 

45315100-9, 45315300-1, 45330000-9, 45331000-6, 45400000-1, 71310000-4, 

71300000-1, 71320000-7, 42900000-5, 71222000-0, 71320000-7, 45100000-8, 

45110000-1, 45111200-0, 45112700-2, 42923000-2, 42923100-3, 42923110-6 

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 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm), Zamawiający 



unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W 

ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia terminie składania ofert, tj. do dnia 19 lipca 2019 r. do 

godz. 10:00, nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na 

względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. 

podstawie prawnej. 

 

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 
 

 

Z up. Burmistrza 
            /-/ 
 Janusz Staszowski 
Zastępca Burmistrza  

 


