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Ogłoszenie nr 500301371-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.
Myszków: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz
przebudową oświetlenia ulicznego w Myszkowie wraz ze sprawowaniem 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: 153839 - 2015
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 157793-2015
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 177533 - 2015

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 dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa
drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową
oświetlenia ulicznego w Myszkowie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.54.2015.AI
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. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na realizację ww. zadania inwestycyjnego winna
być wykonana zgodnie ze Szczegółową koncepcją programowoprzestrzenną - wariant II,
opracowaną na zlecenie Gminy Myszków przez firmę ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA,
stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, z wyłączeniem z jej zakresu kanału technologicznego z
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uwagi na brak zainteresowanych podmiotów jego udostępnieniem. Wykonawca dokumentacji
projektowo-kosztorysowej jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym odstępstw od
rozwiązań przyjętych w tej koncepcji. 2. Opis stanu istniejącego terenu
objętegoprojektowaniem: 1) Lokalizacja (położenie): Projektowany teren do zagospodarowania
znajduje się w Myszkowie w obrębie ulic Klonowej i Sadowej od skrzyżowań z drogą
powiatową - ul. Słowackiego na południowym wschodzie, do drogi łączącej ul. Klonową i
Sadową na północnym zachodzie; 2) Zagospodarowanie: W rejonie projektowanych ciągów
pieszo-jezdnych występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz teren przeznaczony pod
zabudowę jednorodzinną. Obszar przeznaczony pod inwestycję obejmuje teren zróżnicowany
pod względem wysokościowym ze spadkiem w kierunku południowo - wschodnim o rzędnych
297.65 - 306.04 m n.p.m. Lokalizacja inwestycji została przedstawiona na planie orientacyjnym,
stanowiącym część składową załącznika nr 1 do SIWZ. Obecnie teren pod projektowaną
inwestycję posiada nawierzchnię gruntową i służy mieszkańcom do dojazdu do posesji. Na
obszarze objętym opracowaniem roślinność drzewiasta występuje w niewielkiej ilości.
Kilkanaście drzew zlokalizowanych jest w obrębie projektowanego odcinka z przeznaczeniem
do wycinki. 3. Na zakres projektowania składają się: a) budowa odcinków ciągu pieszo-jezdnego
o nawierzchni z kostki betonowej z wydzielonym chodnikiem z kostki betonowej w ulicach
Klonowej, Sadowej i ich łączniku, b) budowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia
wód opadowych z projektowanych ciągów pieszojezdnych i przylegających do nich posesji wraz
z przyłączami do poszczególnych posesji, c) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
do działek przyległych do ww. ulic, d) przebudowa infrastruktury podziemnej kolidującej z
projektowaną inwestycją w ww. ulicach. 4. Szczegółowo zakres, jaki obejmuje zamawiana
dokumentacja projektowo - kosztorysowa został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 5.
Wykaz opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowo - kosztorysowej i stawiane
opracowaniom wymagania Zamawiający określił we Wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Sprawowanie nadzoru autorskiego
obejmuje następujące czynności ustalone ustawą Prawo budowlane, polegające w szczególności
na: a) czuwaniu w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i
użytkowych z dokumentacją projektową, b) wyjaśnianiu wątpliwości powstałych w toku
realizacji, c) uzgadnianiu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej i
dokonywaniu tych zmian, d) udziale w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwie w
odbiorze inwestycji. 7. Zakres i sposób sprawowania nadzoru autorskiego został szczegółowo
opisany w załączniku nr 8 do SIWZ. 8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu
zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy
odniesienia (normy) - oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy,
wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. Rozwiązania równoważne zastosowane
przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi nie powinny posiadać cech (parametrów)
gorszych od podanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 9. Wykonawca może powierzyć
podwykonawcom wykonanie części zamówienia, które zostaną wskazane w ofercie. 10.
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
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 02.12.2015r.: 1) dla wykonania dokumentacji projektowej: do dnia 30.11.2016r.; 2) dla
sprawowania nadzoru autorskiego: do dnia planowanego terminu zakończenia robót budowlanych
tj. do dnia 30.11.2018r., który może zostać wydłużony maksymalnie do dnia 30.11.2021r.
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SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz
przebudową oświetlenia ulicznego w Myszkowie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/12/2015
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z
KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPÓW:
Firma ABS - Ochrona Środowiska Sp. z o.o., firmaabs@gmail.com, ul. Wierzbowa 14,
40-169, Katowice, kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
231247.20 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/10/2018
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 przedmiotu umowy. Zakres zmiany: okres
realizacji umowy zmienia się z 30.11.2018r. na 30.11.2020r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Do dnia sporządzenia aneksu, tj. do dnia 10.10.2018r. nie zostały rozpoczęte roboty budowlane nad
którymi sprawowanie nadzoru autorskiego jest niezbędne, wobec powyższego nastąpiła
konieczność sporządzenia aneksu do umowy
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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