Ogłoszenie nr 2022/BZP 00012178/01 z dnia 2022-01-11

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka
kanalizacji sanitarnej – Bukowiec Górny – Wygoda”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brójce
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057750
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Brójce 39
1.5.2.) Miejscowość: Brójce
1.5.3.) Kod pocztowy: 95-006
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki
1.5.7.) Numer telefonu: 42 295 01 11
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@brojce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.brojce.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka
kanalizacji sanitarnej – Bukowiec Górny – Wygoda”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea8df1b0-51c9-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00012178/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-11 13:23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005196/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
odcinka kanalizacji sanitarnej – Bukowiec Górny – Wygoda”.
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00292442/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.26.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej
2923E – ul. Górna, drogi gminnej w miejscowości Wygoda oraz pod Drogą Wojewódzką DW713
w miejscowości Bukowiec, w Gminie Brójce wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę/zaświadczenia o możliwości prowadzenia robót budowlanych oraz pełnieniem funkcji
nadzoru autorskiego.
2. Szczegółowy zakres zamówienia:
1) Opracowanie dokumentacji technicznej składającej się z:
a) Opinii geotechnicznej – 2 egz.,
b) Koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiającego – 1 egz.,
c) Projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
odgałęzieniami oraz sieci kanalizacji tłocznej z pompownią i projektem sieci elektrycznej
zasilającej pompownię – 4 egz.,
d) Informacji BIOZ – 2 egz.,
e) Przedmiaru robót – 2 egz.,
f) Kosztorysu inwestorskiego – 2 egz.,
g) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – 2 egz.,
h) W wersji elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym część
opisowa (*.pdf) i (*.doc) i część rysunkowa (*.dwg) oraz (.*pdf). Wykonawca przekaże
Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem umowy, która będzie
zgodna z formą papierową ww. opracowań.
2) Wystąpienie w imieniu inwestora oraz uzyskanie wymaganych prawem dokumentów, decyzji
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administracyjnych, warunków technicznych przyłączenia do sieci lub innych dokumentów
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę / zaświadczenia o możliwości prowadzenia
robót budowlanych a tym samym realizacji przedsięwzięcia.
3) Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o możliwości prowadzenia robót
budowlanych.
4) Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w okresie realizacji zadania. Wyjaśnianie wątpliwości
dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na etapie postępowania
przetargowego na roboty budowlane – niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 2 dni roboczych
oraz na etapie realizacji budowy – w przeciągu 5 dni roboczych.
5) Aktualizacja kosztorysów inwestorskich – w razie potrzeby.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacji warunków zamówienia
umieszczona na stronie bip.brojce.pl
4.5.3.) Główny kod CPV: 71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 94464,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 237021,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 94464,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
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zamówienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ABRYS Technika Sp. z o. o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7811692656
7.3.3) Ulica: Wiślana 46
7.3.4) Miejscowość: Poznań
7.3.5) Kod pocztowy: 60-401
7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-23
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 94464,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni
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