Ogłoszenie nr 510405841-N-2021 z dnia 20.01.2021 r.
Gmina Mikołów: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę dla przeprowadzenia inwestycji związanej z budową łącznika drogowego
od ul. Polnej do ul. Piwnej w Mikołowie.
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: 762940-N-2020
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, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę dla przeprowadzenia inwestycji związanej z budową łącznika drogowego od ul. Polnej
do ul. Piwnej w Mikołowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-38/2020
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:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę dla przeprowadzenia inwestycji związanej z budową łącznika drogowego od ul. Polnej
do ul. Piwnej w Mikołowie. Zakres opracowania obejmuje: - wykonanie 4 koncepcji budowy
ulicy jak zadeklarowano w ofercie, - uwzględnienie w koncepcjach ruchu dwukierunkowego, zaprojektowanie nowych skrzyżowań , - zaprojektowanie łącznika długości ok. 270 m zaprojektowanie bocznej drogi o szer. ok. 3 m i długości ok. 150 m na działce gminnej nr
2170/117, 2302/117, 2304/117,2306/117 - uwzględnienie odcinków drogi w dobrym stanie
technicznym do frezowania, - uwzględnienie ruchu pieszego i rowerowego, - uwzględnienie

miejsc do parkowania i postoju pojazdów - uwzględnienie w projekcie elementów uspokojenia
ruchu (wyniesione przejścia, skrzyżowania itp.), - aktualizację geodezyjnych podkładów
mapowych oraz inwentaryzacja sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego, - geodezyjne
wydzielenie działek pod pas drogowy jeżeli zajdzie taka potrzeba, - określenie kolizji i potrzeby
przebudowy drogi wraz z uzyskaniem uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu oraz
wykonanie projektów przebudowy kolidujących sieci, - sporządzenie mapy własnościowej terenu
wraz z wypisami z rejestru gruntów i kompletem zgód właścicieli działek na wejście w teren
celem realizacji robót (jeśli zaistnieje taka konieczność), - wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wymagane uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje organów
wymaganych przepisami (jeśli zaistnieje taka konieczność), - wykonanie badań, odwiertów i
oceny stanu technicznego konstrukcji nawierzchni i podłoża i w zależności od wyników badań
dostosować odpowiednią technologię rozbudowy, - sporządzenie projektu budowlano wykonawczego rozbudowy dróg w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej - w formacie
PDF oraz edytowalnej DWG DOC, wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami
uwzględniającymi przepisy ustawy Prawo budowlane, - opracowanie projektu docelowej
organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robót w 5 egz. i uzyskanie ich zatwierdzenia przez
właściwy organ, - wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz projektu zieleni: zaprojektować zieleń
ozdobną w postaci: krzewów ozdobnych, roślin, drzew (z gatunku Platan Klonolisty) itp. sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w programie "NORMA PRO",
"NORMA 3" lub kompatybilnym w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku
magnetycznym, - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót w 5 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie
PDF, - uzyskanie protokołu ZUD oraz opinii i decyzji wymaganych obowiązującymi przepisami,
- wykonanie projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji deszczowej, - zaprojektowanie
nowych zjazdów do posesji, - przebudowę fragmentów skrzyżowań jeżeli zajdzie taka potrzeba z
uwagi na różnice wysokości, - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej
inwestycji jeśli zajdzie tak potrzeba, - zaprojektować oświetlenie uliczne w technologii LED z
oprawami wyposażonymi w gniazda SOCKET NEMA 7 pin, - uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Powiatu Mikołowskiego na podstawie wniosku,
złożonego wraz z wymaganymi dokumentami. 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. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1129).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

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: 20/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 81300.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma „ABS Ochrona Środowiska” Sp. z o.o.
Email wykonawcy: firmaabs@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 14
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 77982.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59040.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 110700.00
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
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.

