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Ogłoszenie nr 560020195-N-2019 z dnia 31-01-2019 r.
Myszków: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ I
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA - DOJAZD DO BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z
WYKONANIEM NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W CIĄGU ULICY PLAC SPORTOWY
OD SKRZYŻOWANIA - ZJAZDU Z UL. WŁODOWSKIEJ, ORAZ NA 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: 571088-N-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500025052-N-2017

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 I SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA - DOJAZD DO BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z
WYKONANIEM NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W CIĄGU ULICY PLAC SPORTOWY
OD SKRZYŻOWANIA - ZJAZDU Z UL. WŁODOWSKIEJ, ORAZ NA SPRAWOWANIE
NADZORU AUTORSKIEGO
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.38.2017.PZ
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
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budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn.
Przebudowa - dojazd do boisk sportowych wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu
ul. Plac Sportowy od skrzyżowania – zjazdu z ul. Włodowskiej, oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego. 2. Na realizację przedmiotu zamówienia składają się: 1) wykonanie projektu
koncepcyjnego obrazującego: zagospodarowanie pasa drogowego, lokalne uwarunkowania
terenowo-prawne, dobór materiałów i rozwiązań technicznych; 2) wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
(STWiOR), uzyskanie niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych; 3)
uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego; 4) sprawowanie
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 3. Zakres objęty przedmiotem zamówienia
obejmuje przebudowę drogi w ulicy Plac Sportowy w Myszkowie - na odcinku około 177 m. 4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Rodzaj
zamówienia: usługa. 6. Kody CPV: 1) Główny przedmiot: 71320000-7: Usługi inżynieryjne w
zakresie projektowania; 2) Dodatkowe przedmioty: 71248000-8: Nadzór nad projektem i
dokumentacją. 7. Celem niniejszego postępowania jest wykonanie przedmiotu zamówienia, o
wymaganej jakości i zakresie, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający dołożył
należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej
występują takie wskazania, to nie należy ich traktować jako odnoszących się do przedmiotu
zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze
informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie
odpowiadała takim wskazaniom, nie będzie uznana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z
tych powodów odrzucona 8. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymienił
Polskie Normy przenoszące normy europejskie, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne wskazanym normom. Wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne.
Rozwiązania równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie powinny posiadać cech
(parametrów) gorszych od podanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązania spełniają te wymagania. 9. W związku z art. 30 ust. 9 ustawy
Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostosował najpierw projekt koncepcyjny, a
następnie dokumentację projektowo-kosztorysową i specyfikacje techniczne wykonania odbioru
robót, do potrzeb wszystkich użytkowników drogi, zapewniając jednocześnie dostępność drogi
dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy
Prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych, oraz przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie tych ustaw. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 11. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 12. Zamawiający nie dopuszcza: 1) składania
ofert wariantowych; 2) składania ofert częściowych. 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)
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:
1) dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót: od dnia zawarcia umowy - 07.09.2017r. do dnia 30.11.2017r.; 2) dla sprawowania
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nadzoru autorskiego: od daty rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych do dnia planowanego
terminu zakończenia robót budowlanych tj. do 30.10.2018r., który może zostać wydłużony
maksymalnie do 30.10.2019r.

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ I
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA - DOJAZD DO BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z
WYKONANIEM NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W CIĄGU ULICY PLAC SPORTOWY OD
SKRZYŻOWANIA - ZJAZDU Z UL. WŁODOWSKIEJ, ORAZ NA SPRAWOWANIE
NADZORU AUTORSKIEGO
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/09/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z
KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPÓW:
KAFAWOX Wiesław Liszewski, kafawox@wp.pl, ul. Sikorskiego 53 c, 42-300,
Myszków, kraj/woj. śląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
14000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/06/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Rodzaj zmiany: zmiana terminu zakończenia dla wykonania dokumentacji projektowokosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zakres zmiany: termin
umowny dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót wydłużony do 29.06.2018r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zamawiający nie zaakceptował rozwiązań projektowych przedstawionych w Projekcie
Koncepcyjnym. Zamawiający podzielił stanowisko Projektanta i geologa oraz uznał za zasadne
ponowne opracowanie dokumentacji, gdy warunki terenowe będą pozwalały na określenie
rzetelnych i miarodajnych założeń wyjściowych do projektowania. Wykonawca więc nie ze swojej
winy nie mógł w terminie zrealizować przedmiot umowy
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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