„Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne”

Ogłoszenie nr 510072108-N-2020 z dnia 27-04-2020 r.
Gmina Jastarnia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.
„Budowa ulicy Sportowej w Jastarni wraz z wodociągiem i siecią kanalizacyjną”
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 "Budowa ulicy Sportowej w Jastarni - etap I" - Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie
wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 511587-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Gmina Jastarnia, 191675480, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, Helena Dahl, 58 675 19 29,
referatrozwoju@jastarnia.pl
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o. o.. ul. Droga
Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo, 192803030, Rafał Ossowski, tel +48 586741566,
ekowik@ekowik.com.pl
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jastarnia, Krajowy numer identyfikacyjny 19167548000000, ul. ul. Portowa 24, 84140 Jastarnia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, e-mail
referatrozwoju@jastarnia.pl, faks 58 6752176.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastarnia.pl,
https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego
z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Zgodnie z przepisami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamówienie prowadzone jest wspólnie przez
Gminę Jastarnia i Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp.
z o. o. Na podstawie porozumienia z dnia 05.02.2020 r. oraz pełnomocnictwa do
przeprowadzenia postępowania z 05.02.2020 r. Zamawiającym upoważnionym do
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia jest Gmina Jastarnia

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego
nad realizacją inwestycji pn. „Budowa ulicy Sportowej w Jastarni wraz z wodociągiem i
siecią kanalizacyjną”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 271.3.2020
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 pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.
„Budowa ulicy Sportowej w Jastarni wraz z wodociągiem i siecią kanalizacyjną”, w tym nad
realizacją następujących robót budowlanych:
a) etap I budowy drogi, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego ulicy Sportowej w
Jastarni - zakres realizowany i finansowany przez Gminę Jastarnia oraz dofinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. "Budowa ulicy Sportowej w Jastarni - etap
I" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach
poddziałania 19.2 Wsparcie wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność - branża sanitarna, elektryczna i drogowa,
b) etap II budowy drogi, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i zasilaniem
energetycznym ulicy Sportowej w Jastarni - zakres realizowany i finansowany w całości ze
środków Gminy Jastarnia - branża sanitarna, elektryczna i drogowa,
c) budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz
przepięciem istniejących sieci i budową przyłączy w pasie drogowym ul. Sportowej w
Jastarni - zakres realizowany i finansowany przez Międzygminne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o. o. - branża sanitarna i elektryczna.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9
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: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24253.31
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
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: 3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski

Email wykonawcy: biuro@pialfa.pl
Adres pocztowy: ul. Głogowa 9
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Banino
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
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 26937.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18450.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54858.00
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: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1012.84
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
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: 4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski
Email wykonawcy: biuro@pialfa.pl
Adres pocztowy: ul. Głogowa 9
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Banino
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
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 26937.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14760.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73800.00
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: 3
NAZWA: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11574.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
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: 4
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: USŁUGI TECHNICZNE Robert Eitner
Email wykonawcy: robert.eitner@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Dolna 31A
Kod pocztowy: 84-100
Miejscowość: Smolno
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
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 13161.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13161.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54858.00
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:
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.

