
Dz.U./S S37
21/02/2013
58144-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

1/4

21/02/2013 S37
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/4

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58144-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Tychy: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2013/S 037-058144

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Tyski Sport S.A.
ul. Baroa 30
Osoba do kontaktów: Joanna Grzywacz
43-100 Tychy
POLSKA
Tel.:  +48 327330186
E-mail: zamowienia@tyski-sport.pl
Faks:  +48 327330186
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.tyski-sport.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: działalność sportowa

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z
wyposażeniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Tychy.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór inżyniera kontraktu dla zadania: „Modernizacja
stadionumiejskiego w Tychach wraz z wyposażeniem”.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58144-2013:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@tyski-sport.pl
http://www.tyski-sport.pl


Dz.U./S S37
21/02/2013
58144-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

2/4

21/02/2013 S37
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/4

2. Inżynier kontraktu świadczyć będzie usługi związane z organizacją, koordynacją,
nadzorowaniem,zarządzaniem, sprawozdawczością i rozliczaniem procesu inwestycyjnego dla ww. zadania w
zakresiewszelkich robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji.
3. Zakres prac powyższej inwestycji obejmuje między innymi:
3.1. prace projektowe - zmiany dokumentacji projektowej opracowanej przez PERBO – PROJEKT Sp. z o. o.
zsiedzibą w Krakowie w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji w dwóch niezależnych etapach tj.:
3.1.1. I etap - stadion wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem, bez parkingu podziemnego,
3.1.2. II etap – parking podziemny,
3.2. prace projektowe - polegające na optymalizacji dokumentacji projektowej, zmierzającej do
obniżeniakosztów realizacji inwestycji. Wprowadzone w tym celu zmiany nie mogą zmieniać:
3.2.1. bryły obiektu,
3.2.2. formy architektonicznej,
3.2.3. przyjętej funkcji bądź rozwiązań funkcjonalnych,
3.2.4. pojemności,
3.2.5. powierzchni użytkowej i całkowitej,
3.3. uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji
zadaniainwestycyjnego będącego przedmiotem postępowania, w tym wynikających z dokonania zmian
dokumentacji, októrej mowa w pkt 3.1 i 3.2.
3.4. roboty budowlane obejmują realizację I etapu, o którym mowa w pkt 3.1.1., w tym m.in.:
3.4.1. roboty wyburzeniowe,
3.4.2. roboty ziemne,
3.4.3. roboty żelbetowe i murowe,
3.4.4. roboty konstrukcji stalowej i aluminiowej,
3.4.5. roboty pokrycia dachu,
3.4.6. roboty wewnętrzne wykończeniowe,
3.4.7. roboty instalacyjne: c.o., wod.-kan., p.poż., c.w.u., c.t., w.l., elektrycznych, słaboprądowych,
wentylacji,klimatyzacji,
3.4.8. wykonanie nowego i przekładka istniejącego uzbrojenia sieci zewnętrznych,
3.4.9. roboty drogowe,
3.4.10. zazielenienie terenu,
3.4.11. ogrodzenie,
3.5. wyposażenie obiektu,
3.6. promocję inwestycji.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71000000, 71520000, 71540000, 71700000, 71600000, 79200000, 71631300

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 697 410 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP 15/2013/TS

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 203-334208 z dnia 20.10.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: UMOWA
Część nr: 1 - Nazwa: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach
wraz z wyposażeniem
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

18.2.2013

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Dom Inżynierski Promis S.A.
ul. Stoisława 2
70-223 Szczecin
POLSKA
E-mail: promia@prmis-sa.pl
Tel.:  +48 914889906
Faks:  +48 914889906

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 4 400 549,17 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 567 000 PLN

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334208-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:promia@prmis-sa.pl
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Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej
przysługująwykonawcy,uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danegozamówieniaoraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisówustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętejwpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązanynapodstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonejbezpiecznympodpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczeniaIzby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowejoperatorapublicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.2.2013

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

