
Ogłoszenie nr 510187266-N-2019 z dnia 06-09-2019 r. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego w branży architektury i konstrukcji w 
ramach zadania pn.: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z 

urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów 
przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku 

hali „ CIEPLAK”. 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 
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: 574828-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 540151277-N-2019 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 00082887400000, ul. ul. Barlickiego  13, 45-
083  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 543 266, e-mail przetargi@mosir.opole.pl, faks 77 453 91 61. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.opole.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży architektury i konstrukcji w ramach zadania pn.: 
„Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych 
na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „ CIEPLAK”. 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DZP.231.6.2019 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi 
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: 
Wykonanie usługi ma na celu sprawowanie kontroli nad inwestycją w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia 
interesów inwestora i przyszłych użytkowników. Ogólny zakres prac: Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy 
pełnienie swej funkcji zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze 
zm.), w tym zgodnie z art. 25 oraz 26 ww. ustawy oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami wykonawczymi do tej 
ustawy,Inspektor Nadzoru powinien posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz spełniać pozostałe 
wymogi wynikające z prawa budowlanego,Inspektor Nadzoru będzie występował z ramienia Zamawiającego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz w oparciu o niniejszą umowę. Umowa zostaje 
zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy przez okres realizacji inwestycji (przekazania do 
użytkowania), uczestnictwa w odbiorach, rozliczenia finansowego inwestycji, uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie (w przypadku konieczności jego uzyskania) oraz czynności, o których mowa w treści niniejszej 
umowy, jak również w okresie gwarancji dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu, a także 
w okresie rękojmi. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9 
 



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: 28/08/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 338773.10 

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: 1 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Pracownia Konstrukcyjno-Architektoniczna KONSTRUKTOR Marcin 

Korłub 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: ul. Bytnara Rudego 20A/1 

Kod pocztowy: 45-256 

Miejscowość: Opole 

Kraj/woj.: opolskie 

 

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 196800 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 170000 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 456945 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 



 

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. 

 


