
Ogłoszenie nr 510075524-N-2019 z dnia 17-04-2019 r.

Gmina Staszów: Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie- opracowanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej

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: 522689-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540048588-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Staszów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040974900000, ul. Opatowska  31, 28-200 
Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 642 014, e-mail bzp@staszow.pl, faks
158 643 261.
Adres strony internetowej (url): www.staszow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie- opracowanie dokumentacji projektowo
– kosztorysowej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.7.2.2019.III

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 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
przebudowy ulicy Kościuszki dł. 196,00 mb. oraz ulicy Towarowej dł. 647,00 mb. Celem
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest m.in. wyniesienie instalacji wraz z
wymianą rur sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej poza jezdnię w
granicy pasa drogowego. Przewiduje się zwiększenie średnicy sieci wodociągowej do średnicy ø
160,00 mm. Przyłącza wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego, w
przypadku sieci wodociągowej kończące się zasuwą natomiast kanalizacji sanitarnej
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mufowaniem do istniejącego przyłącza. Całość prac projektowych związanych z przebudową
sieci powinna zostać poprzedzona konsultacjami z administratorem przedmiotowych sieci.
Konstrukcja jezdni powinna przewidywać wzmocnienie konstrukcji podbudowy stabilizacją
betonem na całym projektowanym odcinku przedmiotowych ulic. Projekt w zakresie branży
drogowej winien zawierać kontynuację budowy jednostronnego pieszego ciągu
komunikacyjnego oraz utwardzenie nawierzchni parkingów betonową kostką brukową w ulicy
Towarowej oraz w początkowym kilometrażu ulicy Kościuszki budowę pieszego ciągu
komunikacyjnego. Wymianę oświetlenia ulicznego na ledowe. Zakres opracowania oznaczono
kolorem żółtym na orientacji (w załączeniu) Na powyższe opracowanie winno składać się: -
dokumentacja projektowa (w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej (po
uzyskaniu pozwolenia na budowę) na płycie CD w formacie pdf, dwg) dla każdej z branży, -
opracowanie dokumentacji kosztorysowej: kosztorys inwestorski, przedmiar robót (w ilości 2
egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie kst(x), pdf dla każdej
z branży), - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w
ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie txt, pdf),
wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, oraz inne konieczne prace
gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia
wraz z załącznikami, tj. orientacją i mapą ewidencyjną z lokalizacją terenu objętego
opracowaniem, stanowiący załącznik Nr 9 SIWZ, określa pełny zakres przedmiotowego
zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na usługi objęte przedmiotowym
zamówieniem na okres minimum 36 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. Uwaga: Okres
gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu
oceny ofert, zawarto w pkt 21 SIWZ. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. Uwaga:
Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71322000-1

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: 15/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 60067.52
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
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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: Piotr Frosztęga FDELITA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fredry 4F/14
Kod pocztowy: 30-605
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

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 67650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 253886.00
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:
INFORMACJA O ZAOFEROWANYM OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI WYBRANEJ
OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJKRÓTSZYM I NAJDŁUŻSZYM ZAOFEROWANYM
OKRESEM GWARANCJI I RĘKOJMI: Okres gwarancji i rękojmi w wybranej ofercie: 60
miesięcy, Najkrótszy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy, Najdłuższy
zaoferowany okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

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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