
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 53655-2014 z dnia 2014-03-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dokumentacji projektowej na budowę ciągu

pieszo-rowerowego DP 1129 O na odcinku Ligota KsiąŜęca - Mikowice. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)

wykonanie aktualnej...

Termin składania ofert: 2014-03-25

Namysłów: Wykonanie dokumentacji projektowej na bud owę ciągu

pieszo-rowerowego DP 1129 O na odcinku Ligota Ksi ąŜęca - Mikowice

Numer ogłoszenia: 81383 - 2014; data zamieszczenia:  14.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 53655 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46-100

Namysłów, woj. opolskie, tel. (077) 410 36 95, faks 077 4103922.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu

pieszo-rowerowego DP 1129 O na odcinku Ligota KsiąŜęca - Mikowice.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej

dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego DP 1129 O na odcinku Ligota KsiąŜęca -

Mikowice. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych, 2)

wykonanie badań geologicznych, 3) wykonanie inwentaryzacji, 4) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

- uzyskanie potrzebnych warunków technicznych, oświadczeń, decyzji, raportów, uzgodnień, pozwolenia

budowlanego (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub dokonanie zgłoszenia robót - w 6 (sześciu)

egzemplarzach w formie papierowej i 1 (jednym) egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w plikach z

rozszerzeniem .tif, .pdf lub .jpeg, 5) wykonanie uzgodnionego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu

docelowego - w 3 (trzech) egzemplarzach w formie papierowej i 1 (jednym) egzemplarzu w formie elektronicznej

na płycie CD-R w plikach z rozszerzeniem .tif, .pdf lub .jpeg, 6) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru

robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa - w 3 (trzech) egzemplarzach w formie papierowej i 1

(jednym) egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w plikach z rozszerzeniem .doc, .pdf, .xls, .rtf lub
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.ath, 7) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w 2 (dwóch) egzemplarzach

w formie papierowej i 1 (jednym) egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w plikach z rozszerzeniem

.doc, .pdf, lub .rtf. Forma elektroniczna przedmiotu zamówienia musi być tak przygotowana, by Zamawiający miał

moŜliwość zamieszczenia opracowań na stronie internetowej, jako załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia na wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Szczegóły zamówienia

określa załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 z późn.

zmianami), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uŜytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.

462 z późn. zmianami), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (z 1999 r. Dz. U. Nr

43, poz. 430, z 2010 r. Nr 65, poz. 407, z 2012 r. poz. 560 oraz z 2013 r. poz. 181), wszelkimi niezbędnymi

przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoŜarowej,

obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia. Nie

dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów

wymienionych w przedmiocie zamówienia zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: Ligota KsiąŜęca-

Mikowice, teren działania Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.32.25.00-6.

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:  04.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Usługi Drogowe, Ochrona Środowiska Alicja Wojtaszczyk, Ligota Górna ul. Gliwicka 47B, 46-200 Kluczbork,

kraj/woj. opolskie.
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IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 12195,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  9900,00

Oferta z najni Ŝszą ceną: 9900,00 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 69000,00

Waluta:  PLN.
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