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Ogłoszenie nr 500293439-N-2018 z dnia 07-12-2018 r.

Myszków: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z STWiOR DLA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI W UL. ZAMENHOFFA WRAZ Z BUDOWĄ
KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MYSZKOWIE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU
AUTORSKIEGO
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 359778 - 2015
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 21780 - 2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 151398497, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, państwo
Polska, tel. (34)3132682, e-mail zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miastomyszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z STWiOR DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI W
UL. ZAMENHOFFA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MYSZKOWIE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU
AUTORSKIEGO
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.63.2015
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis 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 wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego. 2. Rodzaj zamówienia: usługa. 3. Kody CPV dotyczące zamówienia: 1) Główny przedmiot: 71320000-7:
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 2) Dodatkowe przedmioty: 71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją. 4. Na
przedmiot zamówienia składają się prace projektowe obejmujące: a) budowę drogi w oparciu o wybrany przez Zamawiającego wariant
zagospodarowania pasa drogowego - długość drogi: ok. 750 m; ilość projektów podziałów działek do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej: 20 szt.), b) budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z projektowanego pasa
drogowego w ul. Zamenhoffa wraz z przyłączami do granicy działek poszczególnych posesji położonych wzdłuż ul. Zamenhoffa - łączna
długość kanalizacji deszczowej bez wliczania długości przyłączy: ok.750 m, c) budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zamenhoffa, Dobra
(odc. od ul. Millenium do ul. Papieskiej), Papieska (od ul. Dobrej do ul. Zamenhoffa), Ciasna (od ul. Millenium do ul. Papieskiej), Odrodzenia
(od. ul. Millenium do ul. Papieskiej), wraz z przyłączami do granicy działek przyległych do ww. ulic - łączna długość kanalizacji sanitarnej bez
wliczania długości przyłączy: ok. 1.150 m, d) budowę kanału technologicznego, jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o zlokalizowaniu kanału
technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy drogi po przeprowadzeniu obwiązujących w tym zakresie procedur, e) przebudowę
infrastruktury podziemnej kolidującej z projektowaną inwestycją w ww. ulicach, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 5. Opis stanu
istniejącego: 1) Położenie. Projektowany teren do zagospodarowania znajduje się we wschodniej części Myszkowa w obrębie ulicy
Zamenhoffa (od skrzyżowania z drogą powiatową - ul. 1 Maja do skrzyżowania z drogami Powiatowymi tj. ul. Stawową i ul. Bory), oraz ulic:
Dobra, Ciasna, Odrodzenia 2) Zagospodarowanie terenu: W rejonie projektowanego pasa drogowego oraz projektowanej kanalizacji
sanitarnej (poza pasem drogi w ul. Zamenhoffa) występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz dwa budynki zabudowy
wielorodzinnej. Lokalizacja inwestycji została przedstawiona na planie orientacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Obecnie teren pod
projektowaną inwestycję posiada nawierzchnię asfaltową i służy mieszkańcom do dojazdu do posesji a także łączy drogi powiatowe (1 Maja z
ul. Bory i ul. Stawową). 6. Wykonana kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót winna umożliwić Zamawiającemu: a) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od
właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z
wymaganymi załącznikami), b) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla części drogowej wraz z kanalizacją
deszczową, przyłączami kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejącego uzbrojenia (tzw. specustawa drogowa), c) uzyskanie
zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót wymagających zgłoszenia - dla kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami do posesji przylegających wzdłuż pasa drogowego, w tym oświadczeń o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane od
właścicieli posesji, które są niezbędne do czasowego zajęcia terenu w celu wykonania robót budowlanych oraz ułożenia sieci wychodzących
poza linie rozgraniczające pas drogowy zawarte w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i decyzji o ograniczeniu sposobu
korzystania z nieruchomości dla działek o nieuregulowanym stanie prawnym, d) udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w tym: określenie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
roboty budowlane w sposób zgodny z przepisami art. 29 ust. 3, art. 30 i 31 ww. ustawy, w celu zachowania uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców robót budowlanych, e) wykonanie robót budowlanych o zakresie określonym w ust. 4, f) uzyskanie decyzji
pozwolenie na użytkowanie, po wykonaniu robót budowlanych w sposób zgodny z dokumentacją projektową, jeżeli taka decyzja będzie
wymagana przepisami Prawa budowlanego. 7. Zakres dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót, wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy, stawiane opracowań wymagania, zostały określone we wzorze
umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 8. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca
jest obowiązany do: a) czuwania w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją
projektową, b) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji, c) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej i dokonywaniu tych zmian, d) uzgadniania z
Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji
projektowej i dokonywaniu tych zmian, e) udziału w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwie w odbiorze inwestycji. 9.
Sprawowanie nadzoru autorskiego zostało szczegółowo opisane w załączniku nr 8 do SIWZ. 10. Wykonawca może powierzyć
podwykonawcom wykonanie części zamówienia, które zostaną wskazane w ofercie. 11. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie
nazwy (firmy) podwykonawcy na którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 12. Zamawiający nie dopuszcza: a) składania ofert częściowych; b) składania ofert
wariantowych. 13. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN)
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II.4) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
71248000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 01.02.2016r. do dnia 30.11.2018r., który obejmuje okres wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót oraz okres sprawowania nadzoru autorskiego, przy czym: - termin wykonania dokumentacji projektowo –
kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót: do dnia 15.12.2016 r. (przedłużony w dniu 03.11.2016r. do dnia
29.12.2016r.), - termin sprawowania nadzoru autorskiego: od daty rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych do dnia planowanego terminu
zakończenia robót budowlanych tj. do dnia 30.11.2018 r., który może zostać wydłużony maksymalnie do dnia 30.11.2021 r

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z STWiOR DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA
DROGI W UL. ZAMENHOFFA WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MYSZKOWIE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU
AUTORSKIEGO
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
01/02/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ
RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Biuro Projektowe Konstruktor Krzysztof Michalik, biuro@biurokonstruktor.com.pl, ul. Kolonia Stella 26, 32-500, Chrzanów, kraj/woj.
małopolskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 94654.20 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/12/2016
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Rodzaj zmiany: zmianie ulega termin wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakres zmiany: okres realizacji umowy zmienia się z
29.12.2016r. na 31.05.2017r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Powodem sporządzenia aneksu nr 2 do umowy są opóźnienia jednostek w wydaniu warunków technicznych i dokonywaniu uzgodnień oraz
konieczność wprowadzenia zmian w wykonanej już dokumentacji projektowo-kosztorysowej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

2018-12-07, 10:50

