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                        GGmmiinnaa  NNęęddzzaa  
 
 

 

1. ZAMAWIAJĄCY    :                 GMINA   NĘDZA 

adres:       ul. Jana  III   Sobieskiego  5;          47 – 440  Nędza 
  
                                                              

2.   TRYB   ZAMÓWIENIA  :    
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą                                          
z dnia   29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843),                                         

dalej zwaną „uPzp”  lub „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej. 
Dla   zamówienia    publicznego o  wartości   poniżej   214 000   euro 

 

3. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  :     
 

Wykonanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej 
w ramach zadania pn. 

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Książęca i Łęg” 

 

4. MIEJSCE  OGŁOSZENIA :         
 

 Biuletyn zamówień Publicznych    Nr  510557260 – N – 2020  z  dnia 2020 – 12 – 29 r.  

 tablica  ogłoszeń o  przetargach  w  UG Nędza   od dnia 29.12.2020r. 

 BIP :  www.bip.nedza.pl     od  dnia   29.12.2020r. 

5. Wybór oferty :          
                                   

mgr inż. Arkadiusz  Surma    Usługi   Projektowe  i  Realizacja  Inwestycji 

ul. Osadnicza  20  44 – 373  Wodzisław Śląski 
   

6.  Wartość    oferty:                                   355. 470, 00 zł    brutto 

7.  Warunki  płatności :                                     30   dni    

8.  Umowa                                          ZPI.272.9.2020    Z    DNIA  29.12.2020R. 

 

Z A T W I E R D Z A M  :  
 

WÓJT  GMINY  NĘDZA 
 

NĘDZA    DNIA:  29. 12. 2020R. 
 

ANNA  ISKAŁA 
............................................................................................................................... 

 

(   Kierownik     Jednostki  ) 
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Ogłoszenie nr 510557260 – N – 2020  z  dnia  29.12.2020 r.  
 

Gmina Nędza:   
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  

w ramach zadania pn. 
 „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Książęca i Łęg 

 

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: 611149-N-2020  
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Nędza, Krajowy numer identyfikacyjny 27625847000000, ul. ul. Jana III Sobieskiego  5, 47-440  
Nędza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 410-20-18, 410-20-93, e-mail ug@nedza.pl, faks .  
Adres strony internetowej (url):  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne:  
www.bip.nedza.pl  
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Gmina Nędza: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania pn. „Budowa 
sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Książęca i Łęg  
 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
ZPI.271.9.2020  
 
II.2) Rodzaj zamówienia:  
Usługi  
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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 opracowanie oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnej 
(wielobranżowej)dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do wykonania robót 
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Zawada Książęca i Łęg” Dokumentacja projektowa winna w szczególności obejmować: a) sporządzenie 
dokumentacji projektowej uwzględniającej zapisy zamieszczone w treści Rozporządzenia 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   (t.j.Dz.U. 2013 poz. 1129) i składającej się z: − projektu budowlanego i 
projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 ww. rozporządzenia wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi warunkami technicznymi(branżowymi), opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, związanymi ze 
specyfiką i zakresem opracowania, wymaganymi zgodnie z prawem, uprawniającymi do wykonania 
robót zgodnie z opracowaną dokumentacją, − informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(BIOZ), która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ, b) wykonanie Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uwzględniającej zapisy zamieszczone w treści Rozporządzenia 
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 (t.j.Dz.U. 2013 poz. 1129), c) wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, 
jeżeli jest ona konieczna do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę i prowadzenia robót, 
d)sporządzenie aktualnego bilansu ścieków na podstawie aktualnego i prognozowanego zużycia wody, 
e) uzyskanie pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i innych dokumentów 
wymaganych przepisami dla akceptacji dokumentacji projektowej oraz realizacji na jej podstawie robót 
budowlanych, niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, f) uzyskanie 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, g) pełnienie nadzoru autorskiego, h) udzielanie wyjaśnień 
na etapie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.  
 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie  
 
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7 
 
Dodatkowe kody CPV: 71322200-3, 71322000-1  
 
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: 29/12/2020  
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IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 300000.00  
Waluta PLN  
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
 
Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

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: Usługi Projektowe i Realizacja Inwestycji mgr inż. Arkadiusz Surma  
Email wykonawcy: areksurma@o2.pl  
Adres pocztowy: ul. Osadnicza 20  
Kod pocztowy: 44 – 373   
Miejscowość: Wodzisław Śląski  
Kraj/woj.: śląskie  
 
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 355470.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 307500.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 458790.00  

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:  
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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.  
 


