Ogłoszenie nr 510137536-N-2020 z dnia 28-07-2020 r.
Urząd Miejski w Łapach: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Armii
Krajowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych
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: 551796-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Łapach, Krajowy numer identyfikacyjny 52333000000000, ul. ul. gen. Wł.
Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 152 251, e-mail
admin@lapy.podlasie.pl, faks 857 152 256.
Adres strony internetowej (url): bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Armii Krajowej oraz pełnienie
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I.7011.7.2020
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:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. “Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy ul. Armii Krajowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
budowlanych”: Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu zamiennego przebudowy
ul. Armii Krajowej w Łapach w następującym zakresie: - wykonanie aktualnych podkładów
geodezyjnych wraz z wypisami z rejestrów gruntu, - wykonanie projektu budowlanego
zamiennego i projektów wykonawczych wszystkich branż (w tym kanał technologiczny), wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, - opracowanie wszystkich niezbędnych
materiałów do pozwolenia/zgłoszenia na budowę, - sporządzenie kosztorysów inwestorskich,
przedmiarów, - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i innych przepisów szczególnych
mających wpływ na ostateczną decyzję pozwolenia na budowę, - projekt zamienny dotyczy
likwidacji parkingów i poszerzenia jezdni do istniejącej szerokości. 2. W przypadku
ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na roboty budowlane w terminie późniejszym niż
6 miesięcy od dnia opracowania kosztorysów, Wykonawca (projektant) dokona bezpłatnej
aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 3. Dokumentację należy opracować w 4 egz. w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, (w tym przedmiary, kosztorysy, oprócz wersji
pdf. w edytowalnej wersji np. norma .ath,, rysunki – np. AUTOCAD). 4. Wykonawcy
powinni dokonać wizji lokalnej na terenie objętym planowaną przebudową w celu oceny
informacji przekazanych w ramach niniejszej specyfikacji oraz prawidłowego sporządzenia
oferty. Wizja lokalna jest fakultatywna. 5. Wykonana dokumentacja musi spełniać wymagania
zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z późn. zm.) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, programu
funkcjonalno – użytkowego oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2018 poz. 1935) w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 6. W ramach nadzoru autorskiego dla
zadań opisanych w pkt.1 Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: a. nadzoru w
toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z
dokumentacją projektową; b. w przypadku złożenia przez oferenta, w trakcie procedury
udzielania zamówienia na roboty budowlane jak i w toku realizacji rzeczowej zadania ofert
równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż
przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych – kontrolowania parametrów
tych materiałów i urządzeń i ich opiniowania (akceptacja bądź niezatwierdzenie); c.
uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót
budowlanych wątpliwości powstałych w trakcie realizacji tych robót; d. udziału w naradach
technicznych; e. udziału w odbiorze końcowym inwestycji; f. wykonywania czynności
wynikających z art. 21 Prawa budowlanego, tj.: - obecność na terenie budowy i dokonywanie
zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji; - żądanie wpisem do dziennika
budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: stwierdzenia możliwości powstania
zagrożenia, wykonywania ich niezgodnie z projektem. 7. W przypadku konieczności
wprowadzenia zmian powstałych z winy Wykonawcy (Projektanta) stanowiących istotne
odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane,
Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności
z obowiązującym prawem (sporządzenia projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na
budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu skutki finansowe i terminowe proponowanych zmian w dokumentacji w
stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich
wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez
wiedzy i zgody Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot
zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 29 ustawy Pzp tzn. przedmiotu
zamówienia nie można opisywać poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia. W przypadku, gdy zastosowanie ww. jest uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumentacji projektowej parametry
urządzeń i materiałów równoważnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71322000-1

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16260.16
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: Drogowskaz s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Elewatorska 13/22
Kod pocztowy: 15-620
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie
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 14145.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14145.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14145.00
Waluta:
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
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.

