
Ogłoszenie nr 510533800-N-2020 z dnia 04.12.2020 r. 

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: Zabudowa platform schodowych 

wraz z likwidacją barier architektonicznych celem zapewnienia dostępu osobom z 

niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki przy Domu Studenta „UŚKA” w Cieszynie przy ul. 

Bielskiej 66 oraz do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału 

Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28, w formule zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych - zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w ramach projektu 

„DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą" 

 

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 

„DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą" 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 

Numer ogłoszenia: 609195-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 

000001347, ul. Bankowa  12, 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, e-

mail dzp@us.edu.pl , faks -. 

Adres strony internetowej (url): www.us.edu.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Inny: Wyższa Uczelnia Publiczna 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 



Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych celem zapewnienia 

dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki przy Domu Studenta „UŚKA” w 

Cieszynie przy ul. Bielskiej 66 oraz do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w 

budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 26-28, w formule 

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ w 

ramach projektu „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą" 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

DZP.381.028.2020.RB 

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 zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier 

architektonicznych celem zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń 

stołówki przy Domu Studenta „UŚKA” w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66 oraz do korytarza parteru, 

windy i baru studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach 

przy ul. Jagiellońskiej 26-28, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - 

zwiększenie dostępności architektonicznej UŚ, w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią 

dostępną, uniwersalną i otwartą”. 2) Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w 

zakresie dotyczącym usług projektowych, zobowiązany jest m.in. do opracowania, sporządzenia i/lub 

pozyskania staraniem własnym i na własny koszt, osobno dla każdej części przedmiotu zamówienia: 

a) inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej w niezbędnym zakresie; b) mapy do celów projektowych 

(dotyczy tylko części B przedmiotu zamówienia); c) opinii i uzgodnień, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do składanych wniosków 

jak i opracowania wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie; d) 

wszelkich opracowań, wynikających z przepisów prawa lub wytycznych podmiotów biorących udział 

w wydawaniu ww. opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych jak i innych dokumentów 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; e) kompletnej, z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć, dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej wielobranżowy projekt budowlany 

wraz ze szczegółowym zestawieniem przewidywanych do wykonania robót podstawowych i prac 

towarzyszących, w ilości 4 egzemplarzy; f) pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (dotyczy tylko części B 

przedmiotu zamówienia). 3) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie 

dotyczącym robót budowlanych, dla każdej z części zamówienia, zobowiązany jest m.in. do: a) 

pełnienia nadzoru autorskiego; b) realizacji robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną przez 

Wykonawcę, a uzgodnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, w tym 

m.in. wykonania: − robót przygotowawczych, w tym wygrodzenia terenu budowy, montażu tablicy 

informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych, − robót rozbiórkowych i demontażowych, − robót 

budowlanych i montażowych, w tym wykonanie zasilania i instalacji platform, − robót budowlanych 

wykończeniowych w zakresie utrzymania standardu estetycznego panującego na obiekcie w 

miejscach prowadzenia prac, przebić i demontaży, w tym przywrócenia stanu technicznego 



elementów nie podlegających przebudowie; − uporządkowania terenu budowy wraz z terenami 

przyległymi; c) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego dopuszczenia platform do ruchu 

(eksploatacji) przez Urząd Dozoru Technicznego (odbiór przez UDT); d) opracowania niezbędnych 

instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń wraz z wykonaniem oraz montażem niezbędnej informacji 

wizualnej oraz instrukcji obsługi dotyczących zamontowanych platform schodowych na obiekcie (o 

treści i formie instrukcji i informacji uzgodnionych przed montażem z Zamawiającym i specjalistą w 

zakresie dostępności architektonicznej / projektowania uniwersalnego w zakresie ich wielkości, 

czytelności, kontrastu (LRV) oraz planowanej wysokości montażu); e) przeszkolenia do 3 osób 

personelu Zamawiającego z obsługi i konserwacji zabudowanych platform schodowych; f) 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej z zakresu wykonanych robót. 4) Dokumentację 

projektową oraz pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu 

zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalnoużytkowym (wraz z jego 

załącznikami), zwanym dalej również PFU, a także zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi i normami 

technicznymi, właściwymi dla przedmiotu niniejszego zamówienia. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

tak 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45310000-3, 45313000-4, 45400000-1, 71000000-8, 71248000-8 

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 

CZĘŚĆ NR: 1    

NAZWA: Część A - - Zabudowa platformy schodowej wraz z likwidacją barier architektonicznych 

celem zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pomieszczeń stołówki przy Domu 

Studenta „UŚKA” w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 



Postępowanie podlega unieważnieniu w zakresie części A na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 

zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

 

CZĘŚĆ NR: 2    

NAZWA: Część B - Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacją barier architektonicznych celem 

zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do korytarza parteru, windy i baru 

studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ w Katowicach przy ul. 

Jagiellońskiej 26-28 

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Postępowanie podlega unieważnieniu w zakresie części B na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 

zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

 

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. 

 


