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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62823-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Myszków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2020/S 027-062823
Ogłoszenie o modyfikacjach
Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Myszków
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 26
Miejscowość: Myszków
Kod NUTS: PL224
Kod pocztowy: 42-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Myszkowa, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków – Piotr Zaczkowski
E-mail: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl
Tel.: +48 343132682-126
Faks: +48 343135029
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miastomyszkow.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych – 2 zadania, 5 części
Numer referencyjny: ZP.271.32.2019.PZ

II.1.2)

Główny kod CPV
71320000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dot. cz. 1 – Wyk. szczeg. konc. progr.-przestrz. bud. kan. san., kan. deszcz. z odtw. konstr. dróg po wybud.
przedmiot. kan., wraz z przebud. inf. kolid. z planowaną inw. na ter. osiedla mieszk. Podlas
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Myszków
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II.2.4)

Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Część 1 zamówienia: „Wykonanie szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej z odtworzeniem konstrukcji dróg po wybudowaniu przedmiotowych
kanalizacji, wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z planowaną inwestycją na terenie osiedla
mieszkaniowego Podlas”, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla
mieszkaniowego Podlas – teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki”.
Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia
1) Wykonanie szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej (zwanej dalej SKPP) budowy kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej z odtworzeniem konstrukcji dróg po wybudowaniu przedmiotowych
kanalizacji, wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z planowaną inwestycją na terenie osiedla
mieszkaniowego Podlas, wraz z obliczeniem wstępnych kosztów wykonania dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z STWIORB i realizacji robót budowlanych dla ww. przedmiotu zamówienia w drogach
gminnych zlokalizowanych w ulicach: Jana Pawła II (odcinek drogi od posesji nr 9 do drogi powiatowej
w ul. Słowackiego), Przyległa, Sienkiewicza, Mickiewicza, Staszica, Reymonta, Prusa, Sobieskiego,
Batorego, Boczna, Powstańców Śląskich, Konopnickiej, Broniewskiego, Orzeszkowej, Ofiar Katynia, Asnyka,
Żeromskiego, Ludowa, Jagiellońska, Kazimierza Wielkiego, Piastowska, Kraszewskiego, Gałczyńskiego
Osińska Góra (sięgacz) oraz w drogach wewnętrznych zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej w ul. Jana Pawła
II, od ul. Prusa, określonych w załączniku nr 1 do SZOPZ – łącznie ok. 18 km kanalizacji.
2) Przedmiot zamówienia dla części 1 zamówienia został dokładnie opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ –
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania w ofercie osoby/osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, posiadających
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w rozumieniu Ustawy
z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, jeżeli nowsze przepisy nie uchyliły ważności tych uprawnień, lub odpowiadające
im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski i uznane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 2272), które będą osobiście wykonywały odpowiednio do złożonej oferty na część 1, 2, 3, 4 lub 5
zamówienia:
— szczegółową koncepcję programowo-przestrzenną budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na
terenie osiedla mieszkaniowego Podlas,
— projekt budowlany budowy wodociągu w rejonie ulicy Pawiej,
— projekt budowlany budowy wodociągu w rejonie ulicy Projektowanej,
— projekt budowlany budowy wodociągu w ulicy Rymarskiej i Murarskiej,
— projekt budowlany budowy wodociągu w ulicy Paderewskiego.
oraz wykazania w ofercie doświadczenia tych osób.

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 01/10/2019
Koniec: 28/11/2019

II.2.13)

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

Sekcja IV: Procedura
07/02/2020
S27
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/7

Dz.U./S S27
07/02/2020
62823-2020-PL

Usługi - Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania - Procedura otwarta

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 193-469651

3/7

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:
Dot. cz. 1 - wyk. szczeg. konc. progr.-przestrz. bud. kan. san., kan. deszcz. z odtw. konstr. dróg po wybud.
przedmiot. kan., wraz z przebud. inf. kolid. z planowaną inw. na ter. osiedla mieszk. Podlas
V.2)

Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1)

Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
01/10/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Ecokube Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 128/1
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 90-527
Państwo: Polska
E-mail: biuro@ecokube.pl
Tel.: +48 426300995
Adres internetowy: www.ecokube.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 178 000.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp
albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci
papierowej albo w elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się
Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. W sprawach nieuregulowanych w rozdz. 17 SIWZ, w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179–198g ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2020

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1)
Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)

Główny kod CPV
71320000

VII.1.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

VII.1.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren gminy Myszków

VII.1.4)

Opis zamówienia:
Część 1 zamówienia: „Wykonanie szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej z odtworzeniem konstrukcji dróg po wybudowaniu przedmiotowych
kanalizacji, wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z planowaną inwestycją na terenie osiedla
mieszkaniowego Podlas”, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla
mieszkaniowego Podlas – teren obejmujący obszar pomiędzy ulicami Jana Pawła II, Prusa i Kościuszki”.
Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia
1) Wykonanie szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej (zwanej dalej SKPP) budowy kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej z odtworzeniem konstrukcji dróg po wybudowaniu przedmiotowych
kanalizacji, wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z planowaną inwestycją na terenie osiedla
mieszkaniowego Podlas, wraz z obliczeniem wstępnych kosztów wykonania dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z STWIORB i realizacji robót budowlanych dla ww. przedmiotu zamówienia w drogach
gminnych zlokalizowanych w ulicach: Jana Pawła II (odcinek drogi od posesji nr 9 do drogi powiatowej
w ul. Słowackiego), Przyległa, Sienkiewicza, Mickiewicza, Staszica, Reymonta, Prusa, Sobieskiego,
Batorego, Boczna, Powstańców Śląskich, Konopnickiej, Broniewskiego, Orzeszkowej, Ofiar Katynia, Asnyka,
Żeromskiego, Ludowa, Jagiellońska, Kazimierza Wielkiego, Piastowska, Kraszewskiego, Gałczyńskiego
Osińska Góra (sięgacz) oraz w drogach wewnętrznych zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej w ul. Jana Pawła
II, od ul. Prusa, określonych w załączniku nr 1 do SZOPZ – łącznie ok. 18 km kanalizacji.
2) Przedmiot zamówienia dla części 1 zamówienia został dokładnie opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ –
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania w ofercie osoby/osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, posiadających
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w rozumieniu Ustawy
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z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia zdobyte na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, jeżeli nowsze przepisy nie uchyliły ważności tych uprawnień, lub odpowiadające
im uprawnienia zdobyte poza granicami Polski i uznane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 2272), które będą osobiście wykonywały odpowiednio do złożonej oferty na część 1, 2, 3, 4 lub 5
zamówienia:
— szczegółową koncepcję programowo-przestrzenną budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na
terenie osiedla mieszkaniowego Podlas,
— projekt budowlany budowy wodociągu w rejonie ulicy Pawiej,
— projekt budowlany budowy wodociągu w rejonie ulicy Projektowanej,
— projekt budowlany budowy wodociągu w ulicy Rymarskiej i Murarskiej,
— projekt budowlany budowy wodociągu w ulicy Paderewskiego.
oraz wykazania w ofercie doświadczenia tych osób.
VII.1.5)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 01/10/2019
Koniec: 15/01/2020

VII.1.6)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 178 000.00 PLN

VII.1.7)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Ecokube Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 128/134
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71
Kod pocztowy: 90-527
Państwo: Polska
E-mail: biuro@ecokube.pl
Tel.: +48 426300995
Adres internetowy: www.ecokube.pl
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2)

Informacja o modyfikacjach

VII.2.1)

Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Rodzaj zmiany: zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy.
Zakres zmiany: termin wykonania przedmiotu umowy wydłużony do 15.1.2020 r.

VII.2.2)

Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty
zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego
charakteru tych okoliczności:
Sporządzenie aneksu nr 1 do umowy spowodowane jest koniecznością uzyskania uzgodnień branżowych.
Powyższe powoduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy z dnia 28.11.2019 r. na 15.1.2020 r.
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Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 178 000.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 178 000.00 PLN
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