Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 331808-2014 z dnia 2014-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki
rowerowej na odcinku Cewice-Oskowo. 1.Dane do projektowania 1)Planowana ścieżka rowerowa o
długości
ok.5
km
(plan
sytuacyjny
w
załączeniu)
w
tym:
...
Termin składania ofert: 2014-10-17

Cewice: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej
na odcinku Cewice-Oskowo
Numer ogłoszenia: 364878 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 331808 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16,
84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej na
budowę ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Oskowo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie
dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Oskowo. 1.Dane do
projektowania 1)Planowana ścieżka rowerowa o długości ok.5 km (plan sytuacyjny w załączeniu) w
tym: a)od cmentarza dz. 233 obręb Cewice w pasie drogi wojewódzkiej nr 212 do skrzyżowania
Kamieniec-Siemirowice - ok. 2 km. b)przez tereny leśne w pasie p.poż. (dz. 188/2L,187/L,172/4L,
172/2L,171/3L,230/7L) - ok.2,5 km c)przez dz. gminną nr 78/3, 78/5, 78/4 obręb Oskowo - do
przystanku - ok.0,5 km 2)Nawierzchnię ścieżki w pasie drogi wojewódzkiej należy uzgodnić z
zarządcą drogi oraz Zamawiającym. Ścieżka zgodnie z pismem ZDW w Gdańsku (pismo w
załączeniu) ma spełniać rolę ciągu pieszo-jezdnego, przebieg ścieżki oraz jej parametry należy
uzgodnić z zarządcą drogi. 3)Nawierzchnię ścieżki rowerowej na terenach leśnych o planowanej szer.
2 m należy uzgodnić z Nadleśnictwem Cewice (pismo w załączeniu). 4)Ścieżkę rowerową na terenach
gminnych należy zaprojektować o szerokości i nawierzchni jak w pasie drogi wojewódzkiej. 5)Na
trasie planowanej ścieżki - pas drogi wojewódzkiej obowiązuje m.p.z.p. , na terenach leśnych - brak
m.p.z.p., na działkach gminnych m.p.z.p obowiązuje ok. 10 m od krawędzi jezdni. 6)Należy wykonać
inwentaryzację drzewostanu, celem wyznaczenia do ewentualnej wycinki drzewa kolidujące z
przebiegiem ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej. 2.Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje: 1)Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych. 2)Uzyskanie we własnym
zakresie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów, 3)Przygotowanie
dokumentów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na
budowę , zgłoszenia na budowę 4)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę ,zaświadczenia o braku sprzeciwu 5)Uzyskanie
pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren, których przebiegać będzie ścieżka rowerowa
które będą podstawą złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami do celów
budowlanych. 6)Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień,
decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. 7)Badania geotechniczne gruntu.
8)Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej, informacji BIOZ - w 5-ciu egz.+ 1 egz. w
wersji elektronicznej. 9)Opracowanie projektu wykonawczego ścieżki rowerowej - w 4- ech egz.+ 1
egz. w wersji elektronicznej. 10)Opracowanie projektu organizacji ruchu - w 4-ch egz. + 1 egz. w
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wersji elektronicznej 11)Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich z tabelą
elementów scalonych po 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej . 12)Opracowanie specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót - w 2-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 13)Wersje
elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD w formie zapisu PDF (tekst), JPG
(rysunki) do publikacji. 3.Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z: 1)Ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) 2)Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462). 3)Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm)
4)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U.z 2012 poz. 463) 5)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.
z 2013, poz. 1129) . 4.Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót
budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). 5.Zaleca się, aby Wykonawca
przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie. 6.Wstępną koncepcję rozwiązań
projektowych przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić i uzgodnić z
Zamawiającym.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH SNBI SZYMON BARGAŃSKI, UL. RDESTOWA
8C/25, 81-577 GDYNIA, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56877,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 29520,00
 Oferta z najniższą ceną: 8000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 172077,00
 Waluta: PLN.
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