Iłowa: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną dz. nr 341/24 - z drogą wojewódzką nr 296
Numer ogłoszenia: 4452 - 2016; data zamieszczenia: 07.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 319266 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, woj. lubuskie, tel.
68 368 14 00, faks 68 368 14 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji
projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z drogą wojewódzką nr
296.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje
opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną-dz. nr 341/24 z
drogą wojewódzką nr 296 o długości ok. 960m wraz ze ścieżką rowerową. Opracowanie
dokumentacji obejmować ma branżę drogową, oświetlenia drogowego, odwodnienia oraz
kanalizacji teletechnicznej (do umieszczenia innych mediów typu linia telefoniczna,
internetowa itp.). Dokumentacja projektowa przewidywać musi dostosowanie parametrów
drogi do ruchu pojazdów obsługujących Strefę Aktywności Gospodarczej w zakresie
aktualnie obowiązujących przepisów i norm. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dla
wszystkich branż: 1) Opracowanie projektu budowlanego dla branży drogowej, oświetlenia
drogowego i odwodnienia, kanalizacji teletechnicznej 2) Opracowanie projektu
wykonawczego branży drogowej, oświetlenia drogowego i odwodnienia, kanalizacji
teletechnicznej 3) Opracowanie kosztorysów (inwestorskiego i przedmiaru robót) branży
drogowej, oświetlenia drogowego i odwodnienia, kanalizacji teletechnicznej 4) uzyskanie w
imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń w tym podziałów
geodezyjnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Z.R.I.D., 5) wykonanie niezbędnych
uzgodnień z właścicielami działek w tym uzgodnień branżowych na trasie projektowanych
dróg wraz z urządzeniami towarzyszącymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6)

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 7) Wykonanie projektu
stałej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami bez decyzji
zatwierdzającej projekt stałej organizacji ruchu, 8) Opracowanie kompletu dokumentacji
projektowej w formie elektronicznej (w wersji nieedytowalnej oraz edytowalnej). 9)
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna składać się z: a) Projektu budowlanego po 2 egz. dla każdej z branż, b) Projektu wykonawczego - po 3 egz. dla każdej z branż, c)
Projektu stałej organizacji ruchu - 5 egz., d) Przedmiaru robót - po 2 egz. dla każdej z branż,
e) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - po 2 egz. dla każdej z branż, f)
Kosztorysu inwestorskiego - po 2 egz. dla każdej z branż UWAGA ! Ilość egzemplarzy
wyszczególnionych powyżej jest ilością, które Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu i
nie obejmuje egzemplarzy niezbędnych do uzyskania stosownych uzgodnień i pozwolenia na
budowę (decyzji Z.R.I.D.). Dokumentacja projektowa musi zawierać w opisie wszystkie dane
stanowiące podstawę do przyjętych rozwiązań projektowych. Zaleca się, aby prace
projektowe zostały poprzedzone wizją w terenie. Zakres prac projektowo - kosztorysowych
objętych niniejszym zamówieniem musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
właściwymi ze względu na przedmiot dokumentacji projektowej jak również zgodny z
Polskimi Normami oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej. Na podstawie
dokumentacji projektowych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia Zamawiający
dokona wyboru Wykonawcy robót w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
Zamówień publicznych, w związku z powyższym: 1. Wybrany wykonawca prac
projektowych będzie odpowiadał za opis przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o
dyscyplinie finansów publicznych, 2. Zastosowane w dokumentacji rozwiązania tj. np.
parametry techniczne, ekologiczne muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem
budowlanym i dyrektywami Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami w zakresie
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo
zamówień publicznych w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. W celu właściwego
opisu zastosowanych w dokumentacji projektowej produktów, materiałów i urządzeń
projektowanych rozwiązań Wykonawca wskaże cechy charakterystyczne, funkcjonalne,
żywotność produktu i inne ważne dla funkcjonowania projektowanych obiektów.
Niedopuszczalne jest posługiwanie się znakiem towarowym, typem, marką, patentem
pochodzenia, nazwą producenta itp., 3. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z
obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego. Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu niewłaściwego
sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Dochodzenie roszczeń
wynikających z błędów projektowych a powodujących koszty dodatkowe na etapie realizacji
inwestycji nastąpi w drodze odszkodowań z projektantem. Wykonawca zobowiązuje się w
terminie do 3 dni od daty otrzymania do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na ewentualne
zapytania wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas ogłoszenia przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowej.
Wykonawca dołączy do opracowanej dokumentacji projektowej pisemne oświadczenie, że
dokumentacja została opracowana zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie
przepisami techniczno-budowlanymi oraz że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty
niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Biuro Usług Projektowych DROGOWIEC mgr inż. Piotr Sawiak, ul. Spawaczy 5D/7,
65-119 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121951,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ




Cena wybranej oferty: 83640,00
Oferta z najniższą ceną: 83640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147600,00
Waluta: PLN .

