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Ogłoszenie nr 500179485-N-2018 z dnia 30-07-2018 r.
Urząd Gminy Puck: prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Zadanie 1. „Budowa
ciągu pieszo – rowerowego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swarzewo” Zadanie
2. „Zagospodarowanie miejsca postojowego przy ścieżce rowerowej na terenie Kaczego Winkla”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 –
Partnerstwo Gminy Puck”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571834-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500149154-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Puck, Krajowy numer identyfikacyjny 19051973700000, ul. ul. 10 Lutego 29,
84100 Puck, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6732096 w. 40, e-mail
ugpuckinwest@pro.onet.pl, faks 586 732 737.
Adres strony internetowej (url): bip.gmina.puck.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Zadanie 1. „Budowa ciągu pieszo –
rowerowego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swarzewo” Zadanie 2.
„Zagospodarowanie miejsca postojowego przy ścieżce rowerowej na terenie Kaczego Winkla”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZP.U.271.3.2018
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
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budowlane:
Zadanie 1 ; „Budowa ciągu pieszo – rowerowego oraz budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Swarzewo” obejmuje m.in. wykonanie: • Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt
drogowych – 14m2 • Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50cm –
1613m2 • Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm – 47m2 • Wykonanie
ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego – 3 839m2 • Umocowanie skarp płytą ażurową –
114m2 • Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE, PEHD Ø 160 – 874,6mb umieszczenie w
miejscu realizacji inwestycji tablicy informacyjnej inwestycji od chwili rozpoczęcia robót
budowlanych, a po zakończeniu robót tablicy pamiątkowej. minimalne wymiary tablicy – 80 x
120 cm. wzór tablicy dostępny na stronie o adresie: http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasadypromowania-projektu Zadanie 2: „Zagospodarowanie miejsca postojowego przy ścieżce
rowerowej na terenie Kaczego Winkla”- obejmuje m.in. wykonanie: • Wykonanie ciągów pieszo
– jezdnych • Wykonanie trawników umocnionych ekokratą • Zakup i montaż elementów małej
architektury • Wykonanie obudowy ażurowej • Wykonanie promenady oraz tarasów z
materiałów drewnopodobnych • umieszczenie w miejscu realizacji inwestycji tablicy
informacyjnej inwestycji od chwili rozpoczęcia robót budowlanych, a po zakończeniu robót
tablicy pamiątkowej. minimalne wymiary tablicy – 80 x 120 cm. wzór tablicy dostępny na
stronie o adresie: http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: rowadzenie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu: Budowa ciągu pieszo - rowerwego oraz budowa
sieci wodociagowej wmiejscowości Swarzewo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24390.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
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liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Usługi Techniczne Robert Eitner
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dolna 31 A
Kod pocztowy: 84-100
Miejscowość: Smolno
Kraj/woj.: pomorskie
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 8241.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8241.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4920.00
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:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu - Zagospodarowanie miejsca postojowego przy
ścieżce rowerowej na terenie Kaczego Winkla.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.6 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 j.t. ) niniejszym informuję, że w prowadzone przez Urząd Gminy Puck mający
siedzibę 84-100 Puck ul. 10 Lutego 29 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Zadanie
2: „Zagospodarowanie miejsca postojowego przy ścieżce rowerowej na terenie Kaczego Winkla”
Roboty budowlane są w trakcie realizacji i zaawansowane w 65% . Procedura przetargowa na
nadzór inwestorski przedłużyła się w związku z trwającą kontrolą Instytucji Zarządzającej.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ

30.07.2018, 13:20

4z4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/3f7ba3f6-495b-4816-bd7c-fe7f...

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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