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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252111-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2012/S 151-252111
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Mogilska 85
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nowak
30-901 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124551040
E-mail: zam.publiczne@rzikrakow.internetdsl.pl
Faks: +48 124551306
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rzikrakow.internetdsl.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowo- kosztorysowej pn. „Modernizacja bazy paliw
wkompleksie wojskowym Niedźwiedź- etap II”.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Niedźwiedź.
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu

08/08/2012
S151
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/3

Dz.U./S S151
08/08/2012
252111-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

2/3

Przedmiotem zamówienia jest:
a) opracowanie dokumentacji przedprojektowej,
b) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
c) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych wraz z niezbędnymi opiniami
iuzgodnieniami,
d) sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót na podstawie wykonanej dokumentacji.
Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
— opis przedmiotu zamówienia,
— druk wyceny ofertowej,
— projekt umowy,
— projekt instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.
Ww. dokumenty stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są jej integralną
częścią.
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71320000

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 649 440,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
45/2012/ZP

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25.7.2012
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
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V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
PROCHEM S.A.
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
POLSKA
E-mail: marketing@prochem.com.pl
Tel.: +48 223260100
Faks: +48 223260101

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 753 132,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 649 440,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Mapy do celów projektowych,
dokumentacja geologiczna i geotechniczna, Raport Oddziaływania na Środowisko.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.3.2)

Składanie odwołań

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.8.2012
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