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Ogłoszenie nr 80743 - 2017 z dnia 2017-05-10 r.
Chorzele: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i
rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II - Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach; Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej,
realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, umowa o dofinansowanie
nr POIS.02.03.00-00-0108/16-00 z dnia 14.10.2016r.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 44419-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:----Informacje dodatkowe:----1.1) NAZWA I ADRES: Gmina Chorzele, krajowy numer identyfikacyjny 55066788200000,
ul. ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, państwo Polska, woj. mazowieckie,
tel. 29 751 65 40, faks 29 751 65 30, e-mail sekretariat@chorzele.pl
Adres strony internetowej (URL): www.chorzele.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
1.3) 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 Qeżeli 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):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
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Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
PN/5/2017
11.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań J a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zgodności z
obowiązującym w Polsce prawem, w szczególności ustawy Prawo budowlane, nad realizacją
zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”.
Zamawiający powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”,
w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robót Budowlanych wymagań
dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania
robót zgodnie z dokumentacją projektową, w zgodności z obowiązującym prawem, w
szczególności ustawy Prawo budowlane, w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą
Robót. Zakres usług Nadzoru Inwestorskiego obejmuje m.in.; ajudział Nadzoru
inwestorskiego w pracach komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
(przygotowywanie projektów odpowiedzi na ewentualne zapytania potencjalnych
wykonawców robót budowlanych na etapie trwania procedury przetargowej. W zależności od
wymagań Zamawiającego Nadzór Inwestorski będzie uczestniczył w konsultacjach z
Zamawiającym w zakresie prowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w
tym w sprawie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów stawianych Wykonawcy robót
budowlanych oraz ewentualnych odwołań i skarg do sądu, wraz ze sporządzeniem opinii w
tym zakresie): bjprowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi
objętymi Umową na roboty budowlane w pełnym zakresie obowiązków wynikających z
przepisów Prawa budowlanego; c)raportowanie, identyfikowanie wszelkich problemów, ryzyk
i zagrożeń dla właściwego przebiegu Projektu (w ramach założonego terminu i budżetu),
podjęcie lub sformułowanie konkretnych rozwiązań. d)wspierania Zamawiającego w realizacji
Umowy na roboty budowlane, w tym dokonywania rozliczenia Umowy na roboty zgodnie z
zasadami przyjętymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020 (POliŚ).
11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone Jest na części:
Nie
11.5) Główny Kod CPV: 71500000-3
Dodatkowe kody CPV: 71520000-9, 71310000-4, 71541000-2, 71631300-3
SEKCJA III: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
111.3) Informacje dodatkowe:----SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione: nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
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Wartość bez VAT:311482.78
Waluta: PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:---liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:----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
SAFEGE Société par Actions Simplifiée Oddział w Polsce , przetargi@safege.pl,
Eurocentrum, Al. Jerozolimskie 134, 02-305, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak
Skrót literowy nazwy państwa: FR
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 381300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem: 381300.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 442800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom----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 REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art, ustawy Pzp.----IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami----Zup. BURiyilSTRZA
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