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Ogłoszenie nr 500035496-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.
Gmina Myszków: WYKONANIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH
NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWOKOSZTORYSOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT, ORAZ NA SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO, DLA ZADAŃ: BUDOWA
DROGI W UL. SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ – I ETAP –
DOTYCZY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA, BUDOWA DROGI W UL. SŁONECZNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ – II ETAP – DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA.
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: 582318-N-2017
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:
WYKONANIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA
DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE
MIASTA MYSZKOWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ I
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, ORAZ NA
SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO, DLA ZADAŃ: BUDOWA DROGI W UL.
SŁONECZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ – I ETAP – DOTYCZY
CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA, BUDOWA DROGI W UL. SŁONECZNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ – II ETAP – DOTYCZY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
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ZP.271.44.2017.PZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
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 wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa”
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla dwóch zadań inwestycyjnych
dotyczących budowy drogi w ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną. 2. Zamawiający
przewiduje możliwość składania ofert częściowych przez Wykonawców. 3. W celu
umożliwienia składania ofert częściowych przedmiot zamówienia został podzielony na dwie
części: 1) Część 1 zamówienia: Wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa”
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
dla zadania pn. „Budowa drogi w ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną – I etap”, oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego; 2) Część 2 zamówienia: Wykonanie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na
terenie miasta Myszkowa” dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót dla zadania pn. „Budowa drogi w ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą
techniczną – II etap”, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 4. Wykonawca może złożyć oferty
częściowe na jedną lub dwie części zamówienia, przy czym na daną część zamówienia może
złożyć tylko jedną ofertę. 5. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1: 1) Wykonanie
przedmiotu zamówienia w tej części polega na: a) zaprojektowaniu drogi dojazdowej o długości
około 100,25 m (jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej, opaska utwardzona - z kostki
betonowej) wraz z infrastrukturą techniczną i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, b)
sprawowaniu nadzoru autorskiego; 2) Przedmiot zamówienia został opisany w „Szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia – część 1 zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 6.
Opis przedmiotu zamówienia dla części 2: 1) Wykonanie przedmiotu zamówienia w tej części
polega na: a) zaprojektowaniu drogi dojazdowej/ciągu pieszo-jezdnego o długości około 102,33
m (jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej) wraz z infrastrukturą techniczną i uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na budowę, b) sprawowaniu nadzoru autorskiego; 2) Przedmiot
zamówienia został wyczerpująco opisany w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia –
część 2 zamówienia” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Rodzaj zamówienia: usługi. 8.
Kody CPV: 1) Główny przedmiot: 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
2) Dodatkowe przedmioty: 71248000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją. 9. Celem
niniejszego postępowania jest wykonanie przedmiotu zamówienia, o wymaganej jakości i
zakresie, określonych odpowiednio: w części 1 zamówienia – w załączniku nr 1 do SIWZ, w
części 2 zamówienia – w załączniku nr 2 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. 10. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymienił Polskie Normy
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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 odpowiednio: w części 1 zamówienia – w załączniku nr 1 do
SIWZ, w części 2 zamówienia – w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania
spełniają te wymagania. 11. 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 z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.
124). 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. 15. 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) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV: 71248000-8

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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i
utwardzonych na terenie miasta Myszkowa” dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót dla zadania pn. Budowa drogi w
ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną – I etap,
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23229.97
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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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:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: KAFAWOX Wiesław Liszewski
Email wykonawcy: kafawox@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 53 c
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 29520.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29520.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29520.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i
utwardzonych na terenie miasta Myszkowa” dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót dla zadania pn. Budowa drogi w
ul. Słonecznej wraz z infrastrukturą techniczną – II etap,
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23070.15
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:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: KAFAWOX Wiesław Liszewski
Email wykonawcy: kafawox@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 53 c
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 29520.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29520.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29520.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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
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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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