Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 287172-2014 z dnia 2014-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu

Czerwionka-Leszczyny: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku Hotelu DG1 przy ul. Młyńskiej w
Czerwionce-Leszczynach.
Numer ogłoszenia: 312062 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014

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: 287172 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny,
woj. śląskie, tel. 0-32 4311440, faks 0-32 4311593.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku
Hotelu DG1 przy ul. Młyńskiej w Czerwionce-Leszczynach..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu
budowlanego wraz z projektami branżowymi sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2km, z przejściem
pod torami kolejowymi oraz przepompownią lub tłocznią ścieków, dla budynku Hotelu DG1 przy ul.
Młyńskiej w Czerwionce-Leszczynach, na odcinku jak zaznaczono na mapie - Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Projekt powienien uwzględniać możliwość skanalizowania w przyszłości terenów przyległych. Na
przedmiot zamówienia określony w pkt 3.1. składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący
wykonanie: - map geodezyjnych w tym także dla terenów kolejowych wraz z uzgodnieniami i wew. ZUDem kolejowym; - opracowanie geotechniczne; - opracowanie dendrologiczne; - operatów wodno-prawnych
dla przejścia pod rowem, pomiędzy torami kolejowymi oraz przejścia pod ciekiem; - projektu
budowlanego; - projektu wykonawczego (z uwzględnieniem pompowni ścieków - branża technologiczna,
konstrukcyjna, drogowa, elektryczna i AKPiA) - Wykonanie projektów branżowych - w tym
elektroenergetycznych, - przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsięwzięcia, - uzgodnienie w ZUDP - uzyskanie niezbędnych zgód i zapewnień
dostawy energii elektrycznej, - uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń (w przypadku
konieczności udostępnienia gruntów stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych - występuje
Wykonawca dokumentacji z upoważnienia Zamawiającego), na których planowana jest inwestycja, dla
potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę, - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, - projekt organizacji ruchu ( uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządców dróg) - wykonanie
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wymaganych branż, - opracowanie
przedmiarów robót, kosztorysów zbiorczych, - pozostałe dokumenty niezbędne celem prawidłowej
realizacji zadania przez Zamawiającego - uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,
Dokumentacja projektowa musi zawierać: pełnowymiarową dokumentację projektową budowlaną i
wykonawczą - 5 egz. projekty przyłącza energetycznego do projektowanej przepompowni lub tłoczni
ścieków - 3 egz. projekt organizacji ruchu ( uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządców dróg) - 3 egz.,
badania gruntowo - wodne podłoża - 2 egz., kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót - 2 egz.,
specyfikacje techniczne wykonania robót -2 egz., wersja elektroniczna projektu (format PDF) wraz z
przedmiarami robót (format ath i xls) i kosztorysem inwestorskim (ath i xls) na nośniku CD - 2 egz...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

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: 17.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•Biuro Projektów Gospodarki Wodno Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o., ul.H.Sienkiewicza 10, 44-100
Gliwice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
•Cena wybranej oferty: 99015,00
•Oferta z najniższą ceną: 99015,00 / Oferta z najwyższą ceną: 99015,00
•Waluta: PLN.

