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Ogłoszenie nr 500208716-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach: Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa
zachodniej obwodnicy miasta Szamotuły – etap II, Gałowo – Piaskowo, odcinek od km 4+025,85
do km 5+100,00
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586571-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, Krajowy numer identyfikacyjny 631277227, ul. B.
Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612924032, e-mail
kosickas@zdp-szamotuly.pl, faks 612924032.
Adres strony internetowej (url): www.zdp-szamotuly.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa zachodniej obwodnicy miasta Szamotuły – etap II,
Gałowo – Piaskowo, odcinek od km 4+025,85 do km 5+100,00
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.272.14.2018
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:
IV. Przedmiot zamówienia: Nazwa nadana zamówieniu: „Nadzór inwestorski nad zadaniem:
Budowa zachodniej obwodnicy miasta Szamotuły – etap II, Gałowo – Piaskowo, odcinek od km
4+025,85 do km 5+100,00” Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru
inwestorskiego nad pracami wynikającymi z realizacji zadania pn.: „Budowa zachodniej
obwodnicy miasta Szamotuły – etap II, Gałowo – Piaskowo, odcinek od km 4+025,85 do km
5+100,00” Przedmiotem nadzoru inwestorskiego jest: 1) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
decyzją o pozwoleniu na budowę, dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami,
zmianami, wyjaśnieniami i modyfikacjami SIWZ w przetargu nieograniczonym dot. wyboru
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wykonawcy robót zadania: „Budowa zachodniej obwodnicy miasta Szamotuły – etap II, Gałowo
– Piaskowo, odcinek od km 4+025,85 do km 5+100,00” oznaczonego nr sprawy
ZDP.272.10.2018; 2) Świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru nad wykonywaniem
umowy z wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 1)
Wykonawcą; 3) Współpracę z Zamawiającym w zakresie czynności technicznych,
administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji oraz zapewnienie nadzoru
(przeglądy gwarancyjne) w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane (maksymalnie: 60
miesięcy – zapis zostanie uszczegółowiony po zakończeniu przetargu ZDP.272.10.2018); 4)
Wykonawca robót budowlanych zostanie wyłoniony w przetargu nieograniczonym, który
Zamawiający ogłosił w dniu 19 czerwca 2018 r. Przetarg został ogłoszony na stronie:
www.zdpszamotuly.pl Wykonawca jest obowiązany zapoznać się z treścią dokumentacji,
wyjaśnień, zmian, itd. oraz poświadczyć tenże fakt podpisem w formularzu ofertowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlano-wykonawczy,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary, zwanymi w
dalszej treści i projekcie umowy także OPZ. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych złożono 3 oferty (Informacja z
otwarcia ofert zamieszczono na stronie: www.zdp-szamotuly.pl) Prosimy o zapoznanie się z
dokumentacją. Na obecnym etapie Zamawiający nie dokonał jeszcze wyboru oferty
najkorzystniejszej. Zamawiający przewiduje dwie płatności po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu zamówienia w każdym Etapie. Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe.
Zamawiający dokona płatności w dwóch Page 5 of 26
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=650b7278-a20a-4cde…
06.07.2018 transzach: Etap I: w wysokości do 86.100,00 zł (do 50% wartości nadzoru
inwestorskiego) brutto płatne do 20.12.2018 r., Etap II: w pozostałej wysokości - płatność do 14
dni od odbioru końcowego inwestycji. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace
i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy. Zamawiający przewiduje możliwość
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany ceny w
zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ogłoszona ustawowa jej zmiana - nie
wymaga się sporządzenia aneksu, 2) przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli niemożność
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: a) konieczności wykonania robót
zamiennych, jeżeli Zamawiający wyrazi Wykonawcy robót budowlanych zgodę, b) przyczyn
zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których
działania nie odpowiada Wykonawca, c) siły wyższej, d) warunków atmosferycznych nie
pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia
wymaga właściwych warunków atmosferycznych, e) zmian spowodowanych warunkami
geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub
obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w
dokumentacji projektowej tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia
podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp.), W powyższych przypadkach
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmianie - jeżeli przy zachowaniu należytej
staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć
takiej zmiany. 3) Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o zmianę, na piśmie, nie później niż
w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. 4) W przypadku zmiany albo
rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 tej ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 5) zawsze dopuszczalne są zmiany w
rozumieniu art. 144 ust. 1 uPzp, 6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w
przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację Page 6 of 26
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=650b7278-a20a-4cde…
06.07.2018 przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w
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przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin
realizacji zamówienia, warunki płatności, inne jeżeli będzie to odpowiednio uzasadnione
potrzebami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy odpowiednio do zmian
umowy z wykonawcą wybranym w przetargu, o którym mowa w Rozdz. IV SIWZ lub
wynikające ze zmian w realizowanym zadaniu. jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego
Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego. W przypadku użycia w
załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych,
należy je traktować, jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia
oraz określające standard techniczny i jakościowy. Ilekroć SIWZ wskazuje znak towarowy
materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny,
inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości
użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy
europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie
lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących
te normy europejskie oraz norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przy opisie
przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: − Polskie Normy; − Polskie aprobaty
techniczne; − Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji
robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; − Krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe
deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne
wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 1570, ze zm.) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać e ofercie, że oferowane przez
niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Rozwiązania do
wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te
wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. CPV: 71520000-9 V. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,
zamiennych. Nie przewiduje się udzielania zamówień w trybie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp.
VI. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2019 r., z
tym, iż zamówienie zostaje podzielone na dwa etapy: Etap I Termin realizacji do 30 listopada
2018 r. W powyższym terminie Zamawiający zastrzega konieczność wykonania Page 7 of 26
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=650b7278-a20a-4cde…
06.07.2018 przejezdności pomiędzy budowanym rondem na drodze wojewódzkiej nr 184 w m.
Gałowo, a drogą powiatową nr 1856P w miejscowości Gałowo, minimum po warstwie
podbudowy bitumicznej w granicach jezdni. Etap II Termin realizacji do 30 czerwca 2019 r.
Pozostały zakres robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

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: 21/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
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Wartość bez VAT 172200.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: OTR PROJEKTPiotr Adamsk
Email wykonawcy: otr.projekt@gmail.com
Adres pocztowy: Ul. Mickiewicza 3/7
Kod pocztowy: 60-833
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie
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 42435.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42435.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 145140.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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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