Ogłoszenie nr 500291431-N-2018 z dnia 05-12-2018 r.
Gmina Miasto Reda: Pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych
w ramach inwestycji: Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy
oraz przebudowa i budowa sieci wod. – kan. od DN50 do DN200.
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: 644443-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Reda, Krajowy numer identyfikacyjny 19167516100000, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, woj.
pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6788023, e-mail sekretariat@reda.pl, przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.
Adres strony internetowej (url): http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach
inwestycji: Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy oraz
przebudowa i budowa sieci wod. – kan. od DN50 do DN200.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
26.ZF.PN.U.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:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie pełnienia obowiązków inspektorów
nadzoru inwestorskiego, posiadających uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi w
specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej dla inwestycji pn.
„Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy, oraz przebudowa i
budowa sieci wod.-kan. od DN50 do DN200”. Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia po 1 osobie w
każdej z w/w branż, które posiadają uprawnienia w w/w zakresie. Zamawiający określając wymogi dla każdej
osoby w zakresie uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U.2016 poz.65 z dnia 15.01.2016r). Zamawiający informuje, że
dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów uprawnień
budowlanych. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w oparciu o pozwolenie na budowę, dokumentację
projektową oraz SIWZ. Inspektor nadzoru robót inżynieryjnych drogowych będzie pełnił funkcję koordynatora
inspektorów nadzoru inwestorskiego i będzie reprezentował zamawiającego przed wykonawcą. Inspektor nadzoru
będzie, w granicach posiadanego umocowania, które będzie wynikało z zawartej umowy, przedstawicielem
zamawiającego na budowie, a godziny pracy inspektora nadzoru dostosowane będą do czasu pracy wykonawcy
robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89430.89
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
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: RG NADZORY, USŁUGI BUDOWLANE RYSZRD GAD
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Dreszera 12A/16
Kod pocztowy: 81-261
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.:
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 71340
Oferta z najniższą ceną/kosztem 71340
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 183024
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.

