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Formularz
Ogłoszenie nr 500015774-N-2017 z dnia 21-08-2017 r.

Gmina Mikołów: Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla obiektów budowlanych w
specjalnościach budowlanych: 3.1.1. architektonicznej – Część 1 zamówienia 3.1.2. konstrukcyjno
– budowlanej – Część 2 zamówienia 3.1.3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Część 3 zamówienia
3.1.4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych –
Część 4 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: 550364-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43190 Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks 323 248 400.
Adres strony internetowej (url): bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla
obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych: 3.1.1. architektonicznej – Część 1 zamówienia 3.1.2. konstrukcyjno – budowlanej –
Część 2 zamówienia 3.1.3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych - Część 3 zamówienia 3.1.4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Część
4 zamówienia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN 41-2017
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:
Wykonywanie usług sporządzania dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla
obiektów budowlanych w specjalnościach budowlanych: - architektonicznej – Część 1 zamówienia - konstrukcyjno – budowlanej – Część 2
zamówienia - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Część 3 zamówienia - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Część 4 zamówienia
Zamawiający wymaga aby każda dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych była wykonana
w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie DWG (rysunki), specyfikacje w formacie DOC, kosztorysy .ath..
Zakres i forma opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych
został sprecyzowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013,
poz. 1129). Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając
przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny oraz przedstawione są parametry funkcjonalno – użytkowe, które służą do weryfikacji
równoważności.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

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: specjalność architektoniczna
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 121951.23
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
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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: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Strukton Jakub Dąbrowski
Email wykonawcy: strukton@strukton.pl
Adres pocztowy: Ogrodowa 24 40-759 Katowice
Kod pocztowy: 40-759
Miejscowość: Katowice
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 150000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 150000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 150000
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:
stawka za jednostkę nakładu pracy w wysokości netto: 10,00 zł podatek VAT: 2,30 zł brutto: 12,30 zł słownie: dwanaście złotych 30/100. 2.
Zasady kalkulowania pracochłonności prac projektowych oparte będą na wydawnictwie „Środowiskowe zasady wycen prac projektowych”
opracowanym przez Izbę Projektowania Budowlanego, wydanie z 2016 r., wg wzoru zawartego w rozdziale 1 w/w wydawnictwa - pkt 1.2.5.4 i
1.2.5.5 Cx =
Nx x S gdzie: Cx – cena za pracę projektową netto (bez podatku VAT)
Nx – suma obliczonych jednostek nakładu pracy
(j.n.p.) S – stawka za jednostkę nakładu pracy bez podatku VAT Ilość jednostek nakładu pracy oblicza się wg wzoru: Nx = Np (1 + D) x W
gdzie: Nx – obliczone jednostki nakładu pracy (j.n.p.) Np – jednostki nakładu pracy (j.n.p.) z poszczególnych tabel D – suma dodatków W –
iloczyn współczynników 3. Suma wartości usług projektowych w okresie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty: 150 000,00 zł
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: specjalność instalacyjna
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32520
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: ABS Ochrona Środowiska sp. z o.o.
Email wykonawcy: firmaabs@gmail.com
Adres pocztowy: Wierzbowa 14 40-169 Katowice
Kod pocztowy: 40-169
Miejscowość: Katowice
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 40000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40000
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:
stawkę za jednostkę nakładu pracy w wysokości netto: 13,00 zł podatek VAT: 2,99 zł brutto: 15,99 zł słownie: piętnaście złotych 99/100 2.
Zasady kalkulowania pracochłonności prac projektowych oparte będą na wydawnictwie „Środowiskowe zasady wycen prac projektowych”
opracowanym przez Izbę Projektowania Budowlanego, wydanie z 2016 r., wg wzoru zawartego w rozdziale 1 w/w wydawnictwa - pkt 1.2.5.4 i
1.2.5.5 Cx =
Nx x S gdzie: Cx – cena za pracę projektową netto (bez podatku VAT)
Nx – suma obliczonych jednostek nakładu pracy
(j.n.p.) S – stawka za jednostkę nakładu pracy bez podatku VAT Ilość jednostek nakładu pracy oblicza się wg wzoru: Nx = Np (1 + D) x W
gdzie: Nx – obliczone jednostki nakładu pracy (j.n.p.) Np – jednostki nakładu pracy (j.n.p.) z poszczególnych tabel D – suma dodatków W –
iloczyn współczynników 3. Suma wartości usług projektowych w okresie trwania umowy nie może przekroczyć kwoty: 40 000,00 zł
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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