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Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 52 /2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dma 28.04.2017 r.

Pieczęć jednostki/Nr pisma

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej
wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego
dla zadania

pn.

„Budowa

Punktu

Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych

w miejscowości Chorzele”
•

inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Chorzele na działkach o nr ew. 494/1
i 494/4, obręb 142202 4.0001 Chorzele- Miasto stanowiące własność Gminy Chorzele.
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno- Użytkowy)

Dodatkowe informacje:
•

Zamawiający posiada decyzję ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.
„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości
Chorzele”,

•

Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia otrzymał dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej
V „Gospodarka Przyjazna Środowisku” Działania 5.2. „Gospodarka Odpadami” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

1) Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę, obejmuje w szczególno
ści:
• wykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokościowe
i sporządzenie aktualnych map do celów projektowych oraz opinie geotechniczne do celów
projektowych, w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
projekty
prac
geologicznych (jeżeli będą wymagane), dokumentacje geotechniczne, dokumentacje
archeologicme (jeżeli będą wymagane), szczególnie w aspekcie wyprzedzających
ratowniczych badań archeologicznych, inwentaryzacje dendrologiczne, ekspertyzy, itp. (o ile
będzie wymagane),
•

opracowanie koncepcji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

•

opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż
i wymaganych uzgodmeń, zgodnego z wymaganiami obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo
budowlane z 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę.

opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż (technologicznej,
arehitektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym sieci zewnętrzne i instalacje
wewnętrzne: wod.-kan., wentylacja, ppoż., elektryczna i teletechniczna i inne niezbędne),
spełniające wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków
sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadające wymagane
uzgodnienia i zatwierdzenia,
opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla prowadzenia robót,
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji poszczególnych obiektów
i instalacji i urządzeń PSZOK,
opracowania dla PSZOK instrukcji p.poż,
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, w tym oględzin,
uzyskania decyzji o środowiskowych
przedsięwzięcia (jeżeli jest wymagana).

uwarunkowaniach.

zgody

na realizację

sporządzenia dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego (jeżeli taka będzie niezbędna),
pozyskania wszystkich wymaganych uzgodnień potrzebnych do uzyskania prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowę, w tym BHP, p.poż, sanepid, uzgodnienie pod względem
higieniezno - sanitarnym (i inne wymagane) oraz na podstawie stosownego pełnomocnictwa
reprezentowanie Zamawiającego i przeprowadzenie wszystkieh niezbędnych czynności, aż do
odbioru decyzji z klauzulą prawomocności,
•

uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do wykonania prac
projektowych,

•

opracowania odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją będącą przedmiotem niniejszego
opracowania,

2) Projekt obejmować ma następujące elementy:
•

drogę dojazdową,

•

plac manewrowy z kostki brukowej,

•

kontenerowy budynek administracyjno-socjalny,

•

wiatę, pod która zostaną zlokalizowane kontenery i pojemniki na odpady,

•

teren nieutwardzony,

•

przyłącza do sieci zewnętrznych,

•

ogrodzenie terenu inwestycji wraz z bramą wjazdową,

•

oświetlenie terenu,

3) Dokumentację należy wykonać w ilości egzemplarzy:
•

projekty budowlane - 5 egz.,

•

projekty wykonawcze - 3 egz.,

•

kosztorysy inwestorskie - 3 egz..

przedmiary robót - 3 egz.,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.,
informację BIOZ - 3 egz.,
wersja elektroniczna dokumentacji na płycie CD- 2 egz.
4) Dokumentację należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami oraz normami, a w szczególności:
1)

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 Nr 130 poz. 1389);

2)

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(tj. Dz. U. 2013 poz. 1129).

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. nr 2012, poz. 462 ze
zm.).
2. Wspólny Słownik Zamówień:
KodCPY 71220000-6
3. Wartość szacunkowa zamówienia:
27 128,73 złotych netto,
tj. 6 291,89 euro,
(wg kursu 1 euro, ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie śred
niego kursu złotego w stosunku do euro stanowiących podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych.)
4. Porównanie ofert:
(oferty - pisemne odpowiedzi na zapytanie cenowe)

Nr
Wartość netto Wartość brutto
Termin Gwarancja
Nazwa i adres firmy
Oferty
zł
zł.
realizacji
mieś.
1. Biuro Projektów Inżynierskich Sp.
40 000,00
49 200,00
10.09.2018r 36 msc.
z.o.o. Sp.k.
ul. Osuchowskiego 15
12-100 Szczytno
2. STERBUD S.C. al. Wojska Polskie
58 000,00
71 340,00
10.09.2018r 36 msc.
go 21, 07-401 Ostrołęka
3 SKAR CENTRUM Sp. z.o.o. ul.
Panoramiczna 5/19
25-503 Kielce

L

36 421,48

44 798,42

10.09.2018r

36 msc.

4 YITARO Sp. z.o.o. ul. Świętokrzy
ska 30/63 00-116 Warszawa
Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radom
sko

85 000,00

104 550,00

10.09.2018r

36 msc.

5 SKAR CENTRUM Sp. z.o.o. ul.
Panoramiczna 5/19
25-503 Kielce

36 421,48

44 798,42

10.09.2018r

36 msc.

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Jeden z Wykonawców (oferta nr 3) po zamiesz
czeniu wyjaśnień na stronie internetowej UMiG Chorzele przesłał nową ofertę uwzględniającą zmia
ny, w związku z czym oferta złożona wcześniej została odesłana bez otwierania. Pozostali Wykonaw
cy zaakceptowali zmiany bez składania ponownych ofert. Do realizacji przedmiotowego zadania wy
brano ofertę nr 5 firmy SKAR CENTRUM Sp. z.o.o. ul. Panoramiczna 5/19, 25-503 Kielce, ponieważ
była najkorzystniejsza.
,
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