1z3

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b7df7f7d-3f12-4b42-a00b-d70a...

Ogłoszenie nr 510222712-N-2019 z dnia 18-10-2019 r.
Urząd Miasta: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „dokończenie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż
cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. „zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”.
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
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587629-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 65423300000000, ul. ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska,
tel. 0684564100,4564406 do 08, e-mail zamowienia@um.zielona-gora.pl, faks 068 4564155, 4564455.
Adres strony internetowej (url): www.zielonagora.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „dokończenie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego
Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn. „zagospodarowanie zdegradowanej
przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DO-ZP.271.60.2019
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. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „dokończenie zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach
zadania pn. „zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”. 2. Zadanie jest dofinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. 3.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię Architektoniczną PROPAGO,
ul. Bolesława Chrobrego 10/5, 65-052 Zielona Góra, zawartą w załączniku nr I.5 do SIWZ. 4. Przedsięwzięcie będzie polegało na pełnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „dokończenie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku
wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie
zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra”. W ramach przedsięwzięcia budowlanego obejmującego
zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka-Gęśnik na cele parku miejskiego należy wykonać następujące elementy: •
Dokończenie kładek nad ciekiem wodnym, • Dokończenie zbiornika spiętrzającego wraz z zastawką, • Dokończenie ścieżek o nawierzchni
drewnianej, • Dokończenie ścieżek z nawierzchni mineralnej, • Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, • Dokończenie ścieżek o
nawierzchni z kostki brukowej oraz schodów terenowych, • Kompletne wykonanie miejsca do plażowania oraz miejsca pod hamaki, •
Kompletne wykonanie zjeżdżalni na skarpie, • Kompletne wykonanie podestów drewnianych z siatkami nad ciekiem wodnym, • Kompletne
wykonanie miejsca na ognisko • Dostawa i montaż elementów małej architektury w postaci: hamaków, stołów z ławami, wiat drewnianych,
ławek z oparciem i bez oparć, koszy na śmieci, kontenerów na piasek, stojaków na rowery, tablic informacyjne, • Dokończenie robót w
istniejącym placu zabaw dla psów, • Kompletne prace ogrodnicze, nasadzenia roślin, wykonanie łąk kwietnych i trawników, • Wykonanie
badań gleby, • Dokończenie oświetlenia terenu-zgodnie z projektem, • Wykonanie robót ziemnych, porządkowych, kształtowania terenu w
tym: Ciek wodny i spiętrzenia wody –wykonano 95% Roboty melioracyjne Oczyszczenie z gruzowisk wraz z utylizacja gruzu
Oczyszczenie terenu ze śmieci wraz z wywiezieniem i utylizacją Rekultywacja gleby Rekultywacja terenu Tarasowanie pagórków
Roboty w zakresie kształtowania terenu. Uwaga 1: należy ponadto zmienić lokalizację rampy dla osób niepełnosprawnych, aby nie naruszać
terenu sąsiedniego (przy północnej granicy działek przy ogródkach działkowych). Należy ukształtować i umocnić skarpę u podnóża
ogrodzenia oraz wykonać nowe ogrodzenie na odcinku ok.70m z siatki na podmurówce. Uwaga 2: należy poprawić sposób odwodnienia
mostków z uwagi na złe ukształtowanie nawierzchni i zalegającą wodę, ponadto za przyczółkiem mostków jest zapadlisko nawierzchni, które
należy naprawić. Uwaga 3: należy domiałować nawierzchnie z mieszanki mineralnej na całej długości ścieżek. Uwaga 4: w miejscu punktu
widokowego i zjeżdżalni na skarpie dokonano odkrywek i wydobyto odpady oraz gruz budowlany, które należy oczyścić, wywieź i
zutylizować. • Wykonanie i zainstalowanie tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z terenu oraz
zamontowanie tablic informacyjnych przy każdym urządzeniu, pokazujących możliwości i sposób wykorzystania urządzenia w sposób
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bezpieczny, • sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji zawierającej atesty,
aprobaty techniczne lub certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji, • przekazanie Zamawiającemu obiektu nadającego się do
użytkowania. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadań. 6. Praca nadzoru
obejmuje nw. specjalności: a) konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, b) hydrotechniczna bez
ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, c) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, d) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, e) specjalista do spraw ochrony przyrody, f) architekt
krajobrazu. jak również: g) nadzór nad robotami objętymi zadaniem jw. w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi. 7. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.3. SIWZ. 8. Zamawiający
wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą
władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 10 ust. 1 projektu umowy. 10. Na
wykonany przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi na okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę
robót. 11. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę.
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: 10/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 120000.00
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dekoracyjna 3 P5/2
Kod pocztowy: 65-722
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.:
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 147600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 110700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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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.
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