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INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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Zamawiający:
pełna nazwa zamawiającego:
Miasto Zielona Góra- Urząd Miasta Zielona Góra
kod, miejscowość, województwo: 65-424 Zielona Góra, lubuskie
ulica, nr domu:
Podgórna 22
nr tel., faks
tel. (+48) 68 45 64 100, faks (+48) 68 45 64 455
zamowienia@um.zielona-gora.pl.
e-mail:
adres strony internetowej:
www.zielonagora.pl
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

3.
4.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

5. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” - część południowa, etap II w ramach
zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra” – etap II.
6. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
mniejszej niż 221.000 euro.
7.1. Przedmiot zamówienia:
7.1.1. Planowane jest współfinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3
Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3
Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Zielona Góra.
7.1.2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o dokumentację projektową
opracowaną przez P.U.P.I PLAN Sp. z o.o., 65-849 Zielona Góra, ul. Browarna 1, zawartą w
załączniku nr I.5 do SIWZ.
7.1.3. Praca nadzoru obejmuje:
a) nadzór nad robotami budowlanymi w branży drogowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej,
w celu należytego wykonania zadania, o którym mowa w tytule, w szczególności przy
wykonaniu ww. prac – określonych dokumentacją projektową.
b) nadzór nad robotami objętymi zadaniem jw. w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi.
7.1.4. Roboty będą prowadzone na nw. odcinkach:
1. TRASA Ł3: ul. Zatonie – Księżnej Doroty
TRASA Ł3 km 0+000,00 ÷ 0+956,42 obejmuje m.in.:
− Budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem pieszych o nawierzchni bitumicznej i szerokości
2,5 m, długość – 842,30m,
− Budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,0 m,
długość – 102,10m,
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−

Budowę ścieżki rowerowej jednokierunkowej o nawierzchni bitumicznej i szerokości 1,5 m,
długość – 12,02 m,
− Przebudowę zjazdu indywidualnego o nawierzchni bitumicznej w km 0+111,30,
− Utwardzenie terenu dwóch zjazdów indywidualnych o nawierzchni z tłucznia w km 0+882,00 i
0+937,00,
− Regulacje istniejących rowów przydrożnych na długości 120m,
− Wyprowadzenie kablowej linii n.n. 0,4kV z projektowanego przez przedsiębiorstwo
energetyczne złącza kablowo - pomiarowego ZK1-1P,
− Wprowadzenie linii kablowej zalicznikowej n.n. 0,4kV do projektowanej szafki oświetlenia
ulicznego,
− Budowę słupów oświetleniowych i dobór opraw oświetleniowych,
− Wymianę trzech słupów istniejących na dwuramienne wraz z oprawami oświetleniowymi,
− Budowę kablowej linii oświetleniowej,
− Usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną nn,
− likwidacja kolizji sieci telekomunikacyjnej.
2. TRASA Z5C: ul. Racula - Głogowska
Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:
− Budowę ścieżki pieszo rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni bitumicznej i szerokości
3,3m – odcinek od km 0+000,00 do km 0+420,40, ( szerokość użytkowa ścieżki 2,50m),
długość 420,40m,
− Budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,0m oraz
chodnika wraz z peronem przystankowym o szerokości od 1,50 do 2,50m – odcinek od km
0+420,40 do km 0+466,60, długość 46,20 m,
− Budowę ścieżki pieszo rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni bitumicznej i szerokości
3,5m – odcinek od km 0+466,60 do km 0+618,70, długość 152,10 m,
− Rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości ok. 1,20 do 2,50m na
odcinku od km 0+020,00 do km 0+380,00,
− Budowę zjazdu indywidualnego z kostki betonowej w km 0+010,62,
− Budowę zjazdu publicznego o nawierzchni bitumicznej w km 0+498,00.
Projekt przewiduje także wykonanie robót związanych z koniecznością przebudowy lub
rozbudowy elementów infrastruktury drogowej zlokalizowanej w ciągu projektowanej ścieżki, m.in.:
− Przebrukowanie nawierzchni zjazdów indywidualnych na posesje prywatne,
− Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu rurą osłonową
dwudzielną Ø160mm ( sieci teletechniczna i energetyczna)
− Roboty ziemne,
− Roboty rozbiórkowe,
− Usunięcie zakrzewienia i wycinka drzewa,
− Przebudowa oświetlenia drogowego.
7.1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ oraz
w dokumentach, o których mowa w pkt 3.3. SIWZ.
7.1.6. 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.
7.1.7. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym
z § 9 ust. 1 projektu umowy.
7.1.8. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi na okres
48 miesięcy.
7.1.9. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający odstępuje od wskazania zakresu czynności
wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
7.2. Główny kod CPV:
Główny kod:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
7.3. Rodzaj zamówienia: usługa.
8. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nr ogłoszenia: 631205-N-2018 data zamieszczenia: 04.10.2018 r.
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9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nie
10. Informacja o częściach zamówienia: zamówienie udzielane jest w częściach, z których każda
stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.
11. Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 18.106,00 zł
12. Informacje o ofertach:
1)
liczba otrzymanych ofert:7
2)
liczba odrzuconych ofert: 0
13. Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
1)
cena wybranej oferty: 27.139,00 zł,
2)
oferta z najniższą ceną: 27.139,00 zł,
3)
oferta z najwyższą ceną: 72.570,00 zł.
14. Zamówienie dotyczy programu lub projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
TAK
Planowane jest współfinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa
3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie
3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Zielona Góra.
15. Informacje na temat podwykonawstwa: nie dotyczy
16. Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1)
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: nie;
2)
Zamówienie zostało udzielone:
Firma: Mirosław Byczkowski
- kod, miejscowość: 66-432 Baczyna
- ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Gorzowska 48
3)
cena wybranej oferty z VAT: 27.139,00 zł
4)
wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
5)
województwo: lubuskie
6)
data zawarcia umowy: 16.11.2018 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Wioleta Haręźlak
Zastępca Prezydenta
…………………………….
imię, nazwisko
i podpis osoby uprawnionej
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