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Ogłoszenie nr 510046375-N-2020 z dnia 13-03-2020 r.
Gmina Tyczyn: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji
drogowej pn. Budowa obwodnicy miasta Tyczyn
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: 629785-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540278436-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tyczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 69058216300000, ul. Rynek 18, 36-020
Tyczyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (017) 2219310, e-mail tyczyn@tyczyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.tyczyn.pl; www.bip.tyczyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn.
Budowa obwodnicy miasta Tyczyn
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SIP.271.20.2019
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:
Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem i
uzyskaniem prawomocnego dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie inwestycji drogowej –
decyzji ZRID zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres przedsięwzięcia
objętego projektowaniem obejmuje: - budowę , rozbudowę i przebudowę dróg na długości około
1,6 km plus odcinki nawiązań w obrębie skrzyżowań z istniejącymi drogami publicznymi; budowę i przebudowę chodników; - budowę odcinków dróg dojazdowych dla zapewnienia
obsługi terenu przyległego, komunikacji lokalnej, osobom prawnym i podmiotom gospodarczym
w stopniu zapewniającym przejezdność pojazdom odpowiadającym profilowi działalności tych
osób i podmiotów; - budowę dwupoziomowego skrzyżowania dróg; - budowę/przebudowę
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przepustów na przecinanych ciekach, rowach melioracyjnych (w przypadku konieczności); budowę sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych z projektowanych dróg
do istniejących kanalizacji deszczowych zlokalizowanych przy projektowanej inwestycji, na
warunkach uzyskanych na etapie projektu budowalnego od gestorów sieci lub naturalnych
cieków wodnych, rowów – na warunkach uzyskanych od ich Zarządcy i określonych w
uzyskanym przez Wykonawcę pozwoleniu wodno-prawnym; - budowę elementów ochrony
akustycznej, jeśli konieczność ich budowy będzie wynikać z przeprowadzonej analizy i
uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; - budowę urządzeń oczyszczających
ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników, jeśli konieczność ich budowy będzie
wynikać z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji wodno-prawnej.
Wykonawca wielobranżowej dokumentacji projektowej swoim kosztem i staraniem: 1)Uzyska
wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki
techniczne niezbędne do wydania decyzji ZRID, 2)Sporządzi dokumentację geodezyjno –
kartograficzną, dokumentację formalno - prawną związaną z czasowym oraz stałym zajęciem
nieruchomości pod drogę, 3)Sporządzi dokumentację geotechniczną, geologiczno – inżynierską,
hydrogeologiczną, jeśli będzie wymagana, 4)Opracuje dokumenty niezbędne do uzyskania
prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
5)Opracuje dokumenty niezbędne do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia
wodnoprawnego w tym operat wodno prawny lub/i oceny wodno prawnej, zgłoszenia
wodnoprawnego, 6)Wykona w wymaganym i niezbędnym zakresie obliczenia hydrologiczno –
hydrauliczne w tym obliczenia rzędnych wód miarodajnych dla danych prawdopodobieństw
wykonane przez właściwą jednostkę badawczą, (jeżeli będzie wymagane), 7)Uzyska warunki
techniczne przebudowy i zabezpieczenia kolidujących sieci zewnętrznych, 8)Wykona wszelkie
niezbędne inwentaryzacje, oceny, ekspertyzy, pomiary i badania - terenu, istniejących obiektów i
urządzeń, jakie wymagane są do prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia, 9)Wykona
obliczenia statyczne i wytrzymałościowe oraz inne dokumenty i materiały. Do obowiązków
Wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej należy w szczególności: 1)Pozyskanie
wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających z
dokumentów planistycznych gminy, zasobów zarządców i administratorów obiektów i urządzeń,
archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia,
2)Wykonanie prognozy ruchu, 3)Sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb
projektu budowlanego i projektu wykonawczego w skali 1:1000 lub 1:500, 4)Sporządzenie
(dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdów, zagospodarowania terenu w
zakresie planowanych robót), ocen, ekspertyz, pomiarów i badań (w tym uzupełniających
geologiczno – inżynierskich) terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy
również dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej
drodze, 5)Pozyskanie dokumentów własności (wypisy z ewidencji gruntów), 6)Uzyskanie
warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci
zewnętrznych, 7)Uzyskanie warunków przyłączeń do sieci, 8)Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z projektem rozbiórki w przypadku konieczności innych obiektów
kolidujących z przedmiotową inwestycją, 9)Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii
niezbędnych do wydania prawomocnej decyzji ZRID (lub decyzji w oparciu o zapisy ustawy o
strategicznych inwestycjach celu publicznego, jeśli zajdzie taka konieczność), decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia
wodnoprawnego, decyzji zwalniających z niektórych zakazów wynikających z ustawy prawo
wodne, (jeżeli będzie konieczna), protokołu z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu;
10)Uzyskanie ewentualnie wymaganych odstępstw od przepisów techniczno budowlanych,
11)Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno – prawnej,
niezbędnej do uzyskania praw do nabycia nieruchomości pod inwestycję oraz czasowego
korzystania z nieruchomości, 12)W przypadku konieczności uzyskanie prawa dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (umowy cywilno - prawne właścicieli nieruchomości) na
wejście w teren, 13)Sporządzenie i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym
skompletowanie wszystkich załączników (lub decyzji w oparciu o zapisy ustawy o
strategicznych inwestycjach celu publicznego, jeśli zajdzie taka konieczność), 14)Uzyskanie
opinii wymaganych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych należy uzyskać jednocześnie na rzecz Burmistrza Tyczyna i Zarządu
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Powiatu Rzeszowskiego. 15)W przypadku wystąpienia takiej konieczności sporządzenie
materiałów do zgłoszenia robót tego wymagających wraz ze skutecznym zgłoszeniem,
16)Sporządzenie Projektu Budowlanego, 17)Przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczeństwa i
Ochrony Zdrowia, 18)Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej
realizację obiektów budowlanych oraz jej uzgodnienie, 19)Wykonanie Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadających
rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 20)Wykonanie Przedmiaru
Robót, 21)Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, 22)Sporządzenie wszelkich opracowań
wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych
oraz układu wysokościowego aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 23)Sporządzenie
projektu stałej organizacji ruchu, spełniającego wymogi przepisów prawa w tym zakresie. Dla
zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych Wykonawca uzyska wszelkie
niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do wydania prawomocnej decyzji ZRID
Dodatkowo w ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o
zamówienie publiczne dla przedmiotowego zadania na roboty budowlane poprzez udzielanie
wyjaśnień i pisemnych odpowiedzi na zgłaszane pytania ( w terminie maksymalnie 2 dni
roboczych) oraz nieodpłatne dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w przedmiotowym
opracowaniu projektowym. Wykonawca na etapie dokumentacji projektowej powinien
opracować i uzyskać zatwierdzenie docelowego projektu organizacji ruchu. Projekt podlega
zatwierdzeniu w Organach Ruchu (Starosta, PZDW), po uzyskaniu opinii Zarządu Dróg
Powiatowych w Rzeszowie, Podkarpackiego Zarząd Dróg Wojewódzkich, Gminy Tyczyn,
Komend Powiatowej i Wojewódzkiej Policji. Uzyskanie opinii w/w oraz wskazanych przez
Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca będzie bez dodatkowego wynagrodzenia
sprawował nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Rozdział
III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 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: 04/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 649800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
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: 0
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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: YOUR INVESTMENT Sp. z o.o.
Email wykonawcy: michalrej.yourinvestment@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Owocowa 6
Kod pocztowy: 30-434
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie
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 574779.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 463095.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1548570.00
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.

4/4

