Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 190974-2015 z dnia 2015-07-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt
zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego na dz. 120/1 i 120/2 w m. Łebunia w następującym
zakresie:
1.Dane
do
projektowania
1)Planowany
teren
do...
Termin składania ofert: 2015-08-05
Cewice: Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Projekt zagospodarowania terenu
rekreacyjno-sportowego na dz. 120/1 i 120/2 w m. Łebunia
Numer ogłoszenia: 289066 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
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: 190974 - 2015r.
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 pn.
Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego na dz. 120/1 i 120/2 w m. Łebunia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie
dokumentacji technicznej pn. Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego na dz. 120/1 i
120/2 w m. Łebunia w następującym zakresie: 1.Dane do projektowania 1)Planowany teren do
zagospodarowania znajduje się na dz. 120/1 i 120/2 obręb Łebunia. Na działce 120/1 usytuowane jest
boisko ORLIK 2012, pozostała część dz. 120/1 bezpośrednio za ogrodzeniem kompleksu sportowego
Orlik 2012 jest przeznaczona do zagospodarowania. 2)W m. Łebunia obowiązuje m.p.z.p. Działki nr
120/1 i 120/2 są własnością gminy, tereny oznaczone w m.p.z.p - jako tereny 1.US. 3)Powierzchnia
do zagospodarowania dz. 120/1 i 120/2 - ok. 4000 m² 4)Dokumentacja fotograficzna oraz wyciąg z
m.p.z.p stanowi załącznik do niniejszego postępowania . 5)Zagospodarowanie terenu powinno
obejmować: a)część dz. 120/1 - zagospodarować jako część sportową w m.in. urządzenia siłowe
zewnętrzne wraz ze strefami bezpieczeństwa, ścieżki o nawierzchni gliniasto -żwirowej ujęte w
obrzeża betonowe, ławki, ławkostoły do gry w szachy i chińczyka, kosze na śmieci, zieleń . Rodzaj
urządzeń siłowych do uzgodnienia z Zamawiającym w fazie projektowania. b)dz. 120/2 zagospodarować jako część rekreacyjną w m.in. zewnętrzny grill murowany z kamienia, ławkostoły
posadowione na powierzchni utwardzonej z kostki betonowej, pod zadaszeniem lub wiatą drewnianą
do 25m², plac utwardzony z kostki betonowej o wym. 10x10 m, elementy placu zabaw wraz ze
strefami bezpieczeństwa, ławki, kosze na śmieci, alejki o nawierzchni gliniasto-żwirowej ujęte w
obrzeża betonowe, zieleń. Rodzaj urządzeń zabawowych do uzgodnienia z Zamawiającym w fazie
projektowania. c)oświetlenie solarne na dz. 120/1 i 120/2 d)ogrodzenie terenu wraz z bramami
wjazdowymi i furtkami od ul. Rodzinnej. Należy uwzględnić przejście(furtkę) miedzy boiskiem Orlik
2012, a pozostałą częścią dz. 120/1 . e)między dz. 120/1 i 120/2 należy zaprojektować mostek, kładkę
jako przejście przez istniejący rów melioracyjny. Wjazd na działki od drogi gminnej ul. Rodzinnej
2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów
projektowych. 2)Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów,
3)Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
budowlanych wraz z jego złożeniem do odpowiednich organów 4)Uzyskanie w imieniu
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu. 5)Uzyskanie od
Gminy oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych.
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6)Badania geotechniczne gruntu 7)Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagane na przejście przez rów melioracyjny) 8) Uzyskanie
wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami
Prawa Budowlanego. 9)Badania geotechniczne gruntu. 10)Opracowanie projektu zagospodarowania
terenu, informacji BIOZ - w 5-ciu egz.+ 1 egz. w 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, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz.U.z 2012 poz. 463) 4)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.Proponuje się, aby Wykonawca
przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie. 6.Wstępną koncepcję rozwiązań
projektowych przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji
przez Zamawiającego.
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: 27.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA, UL. WIOSNY LUDÓW 10,
63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12647,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 13284,00
• Oferta z najniższą ceną: 13284,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30996,00
• Waluta: PLN .
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