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Ogłoszenie nr 500267571-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.
Gmina Myszków: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W
SPECJALNOŚCI INSTALACJE SANITARNE W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I
URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH, NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z
„LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W
MYSZKOWIE” W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA
DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE
MIASTA MYSZKOWA”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631771-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

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:
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI
INSTALACJE SANITARNE W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH, NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z
„LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W
MYSZKOWIE” W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA
DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE
MIASTA MYSZKOWA”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.60.2018.KK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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II.3) Krótki opis przedmiotu 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 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w
specjalności instalacje sanitarne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nad realizacją robót
budowlanych związanych z „Likwidacją rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów w
Myszkowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg o nawierzchniach
gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa”, w imieniu i na rzecz Gminy
Myszków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, polskim Prawem
budowlanym oraz obowiązkami wynikającymi ze wzoru umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 2. Zakres robót budowlanych, podlegających nadzorowi inwestorskiemu w
specjalności instalacje sanitarne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją robót budowlanych
związanych z „Likwidacją rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów w Myszkowie” w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i
utwardzonych na terenie miasta Myszkowa” został wyczerpująco opisany w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w dokumentacji do
wykonania zadania inwestycyjnego, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Dokumentacja
projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót są dostępne na stronie
internetowej Zamawiającego: bip.miastomyszkow.pl w zakładce Przetargi/ogłoszenie o
przetargach/ogłoszenie o przetargach (zamówieniach) - 2018r./ ogłoszenie o zamówieniu
ZP.271.53.2018.KK – Wykonanie robót budowlanych związanych z „Likwidacją rozlewiska w
ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów w Myszkowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta
Myszkowa”. 4. Obowiązki Wykonawcy dotyczące wykonywania usługi zostały określone we
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 5.
Rodzaj zamówienia: usługi. 6. Kody CPV: 1) Główny przedmiot: 71520000-9: usługi nadzoru
budowlanego 2) Dodatkowe przedmioty: 71247000-1: nadzór nad robotami budowlanymi. 7.
Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), z uwagi na to, iż czynności
polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zasadniczo nie polegają na
wykonywaniu pracy w rozumieniu w/w przepisu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te
czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie. 8.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców. 10. Zamawiający żąda wskazania w ofercie osoby wyznaczonej do realizacji
niniejszego zamówienia, która będzie osobiście pełnić funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz wykazania w ofercie doświadczenia wskazanej osoby w tabeli formularza
ofertowego. 11. Zamawiający nie dopuszcza do: a) składania ofert wariantowych, b) składania
ofert częściowych. 12. Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej; b)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; c) wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej; d) rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty
(PLN).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV: 71247000-1
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SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. „DOM-EKO” Jerzy Łękarski
Email wykonawcy: jerzy.lekarski@op.pl
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 1
Kod pocztowy: 42-300
Miejscowość: Myszków
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 590.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 590.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 590.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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