
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

"Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
Dominikowo–Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRAWNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 3

1.5.2.) Miejscowość: Drawno

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-220

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957682031

1.5.8.) Numer faksu: 957682505

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@drawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.drawno.pl/zamowienia-publiczne

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:
"Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
Dominikowo–Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea11cda5-1660-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00432958/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10 08:01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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: 2022/BZP 00309239/01
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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: PIOŚ.271.14.2022.MP

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

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo – Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo w ramach projektu: „Poprawa gospodarki
wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III”.
Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:
- wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji mieszkalnych w m.
Dominikowo, Gmina Drawno w ilości 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. Dla każdego z zakresów,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powyższą dokumentację w formie plików *.doc na płycie CD razem z oryginalnymi
plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf),
- wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej w tym mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów
projektowych, w skali 1:500 lub 1:1000 z uwidocznieniem granic działek ewidencyjnych do celów projektowych,
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień z instytucjami opiniodawczymi (tj. zarządcami cieków wodnych, lasów, dróg) wraz z
uzyskaniem pisemnej zgody właścicieli działek oraz władających nieruchomościami gruntowymi, na których będzie
przeprowadzona inwestycja. W przypadku braku możliwości pozyskania zgód właścicieli – uzyskanie w imieniu
Zamawiającego decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości – zgodnie z art. 124 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
- przygotowanie stosownych wniosków i uzyskanie koniecznych opinii, w tym przeprowadzenie postępowania
środowiskowego, niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia budowy przyjętego
przez właściwy organ bez sprzeciwu),
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego uprawomocnionych pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń budowy przyjętych przez
właściwy organ bez sprzeciwu),
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej,
- wykonanie projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – w 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w
wersji elektronicznej dla każdego z zakresów, 
-opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót + kosztorys inwestorski) oraz Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawą prawo zamówień
publicznych oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej – po 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
(format .pdf oraz .xls).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

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: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

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: 199875,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 541200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 199875,00 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 zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Tecznicznych "PROSBED"s.c. Bogusława
Bednarczyk, Justyna Markowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7631087149

7.3.3) Ulica: Oś.Słowackiego 22/9

7.3.4) Miejscowość: Trzcianka

7.3.5) Kod pocztowy: 64-980

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: 2022-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19987500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
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