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Ogłoszenie nr 510182654-N-2019 z dnia 02-09-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu: Obsługa inwestycji dla budowy drogi rowerowej Turzno – Kamionki Małe w zakresie nadzoru inwestorskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga
rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567308-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87152543200000, ul. ul. Polna 113, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska,
tel. (056) 66 44 775, e-mail pzdtorun@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa inwestycji dla budowy drogi rowerowej Turzno – Kamionki Małe w zakresie nadzoru inwestorskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD-11.252.3.11.2019
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 kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją budowy drogi rowerowej Turzno – Kamionki Małe w pasie drogi powiatowej oraz
równolegle do nich. Zadaniem nadzoru będzie przede wszystkim zagwarantowanie, że nowa infrastruktura wytworzona przy drogach w ramach zamówienia będzie
zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz projektem budowlanym. Link do dokumentacji projektowej: https://www.bip.powiattorunski.pl /2358,przetargi 2.
Przedmiot zamówienia jest zgodny z poniższym zakresem: Droga rowerowa Kamionki Małe – Turzno • lokalizacja: Gmina Łysomice, Powiat Toruński, Województwo
Kujawsko- Pomorskie, • przebieg: w pasie drogowym drogi powiatowej 2029C (oraz na działkach przyległych) na odcinku Kamionki Małe – Turzno, • łączna długość:
około 2,6 km, • nawierzchnia: bitumiczna, Szacunkowa wartość robót budowlanych brutto: 1 mln 473 tyś zł 3. W ramach pełnienia nadzoru do zadań wykonawcy
należeć będzie w szczególności (w ramach zaproponowanej ceny ryczałtowej): 1) reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) wydawanie kierownikowi budowy lub robót potwierdzonych
poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów o próbach i badaniach, 3) żądania od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, 4) udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji robót (planowane cyklicznie - co tydzień przez cały
okres realizacji robót budowlanych) oraz sporządzania z nich na bieżąco notatek służbowych, które podlegać będą zatwierdzeniu i podpisaniu przez uczestników na
w/w spotkaniach / naradach, 5) kontrola ilości i terminowości wykonania robót, w tym weryfikowanie i zatwierdzanie ilości robót zgłaszanych do rozliczenia w
ramach faktur cząstkowych, 6) kontrola dokonania czynności formalnych wynikających z warunków technicznych, uzgodnień i obowiązujących decyzji, 7) kontrola
wykonania przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej, w tym jej kompletności pod kątem dokonania zgłoszeń do Nadzoru Budowlanego, 8) prowadzenie
nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji umowy, 9) udział w czynnościach odbioru robót określonych w umowach z Wykonawcami. W ramach tych czynności
inspektor zobowiązuje się do: a) stwierdzenia gotowości do odbioru, b) dokonania odbioru częściowego lub końcowego od wykonawcy wykonawstwa robót oraz
przekazania przedmiotu odbioru, c) przekazania protokołów odbioru oraz dokumentacji powyko¬naw¬czej. 4. Liczba pobytów Inspektora Nadzoru w miejscu
prowadzanie prac musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. Wykonawca zapewni ponadto, że na wezwanie
Zamawiającego, w sprawach nie cierpiących zwłoki, Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na budowie w przeciągu maksymalnie 8 godzin od chwili
otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową 5. Szczegółowy zakres robót dla zadania objętego nadzorem inwestorskim
zawierają: dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlano-wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
dostępnych pod adresem wskazanym w pkt. 1 rodz. III, z którymi obowiązkowo należy się zapoznać przed złożeniem oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

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: 23/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11978.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
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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: 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: Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 56/202
Kod pocztowy: 80-241
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie
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 11685
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11685
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11931
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.

