
Ogłoszenie nr 510188053-N-2020 z dnia 29-09-2020 r.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Modernizacja instalacji do 

biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w 

Katowicach przy ul. Milowickiej 7a 

 

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: 534913-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 540099579-N-2020  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Krajowy numer 

identyfikacyjny 27013532800000, ul. ul. Obroki  140, 40-833  Katowice, woj. śląskie, 

państwo Polska, tel. 32 3587657, 3587645, e-mail info@mpgk.com.pl, faks 323 587 661.  

Adres strony internetowej (url): www.mpgk.com.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Inny: spółka prawa handlowego  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Odzysku i 

Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

PN/15/2020  

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:  

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania 

odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. 

Milowickiej 7a polegająca na zaprojektowaniu i budowie hermetycznej instalacji do 

biologicznego przetwarzania odpadów. 2. Przedmiotowe zadanie obejmuje: a) opracowanie 

dokumentacji projektowej (w tym sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego oraz 

uzyskanie decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji, a przede wszystkim pozwolenia na 

budowę); b) wykonanie wizualizacji przedsięwzięcia (dotyczy nowego obiektu wraz z 

istniejącą infrastrukturą); c) przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich 



do wykonanej dokumentacji oraz uprawnień do wykonywania praw zależnych; d) wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową; e) zapewnienie nadzoru 

autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186, ze zm.); f) przeprowadzenie prób, 

rozruchów i szkoleń; g) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń 

dopuszczających instalację do użytkowania i eksploatacji oraz zmiany pozwolenia 

zintegrowanego; h) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej; i) 

przekazanie Zamawiającemu obiektu gotowego do użytkowania. 3. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno - użytkowy zawarty w Załączniku nr 

8 do SIWZ i Załącznik nr 9 do SIWZ (uszczegółowienie zapisów programu funkcjonalno – 

użytkowego).  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45100000-8, 45113000-2, 45223000-6, 45231000-5, 

45253800-3, 45259900-6, 45260000-7, 45261000-4, 45331000-6, 45310000-3, 71220000-6, 

71221000-3, 71240000-2, 71320000-7, 42900000-5, 45111000-8  

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: 23/09/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 18045479.67  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  5  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5  

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: 2  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: AK NOVA Sp. z o.o.  

Email wykonawcy: biuro@aknova.com.pl  

Adres pocztowy: ul. Mrągowska 3  

Kod pocztowy: 60-161  

Miejscowość: Poznań  



Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

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 17083470  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 17083470  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27334659  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

tak 

 

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.  
 


