
Ogłoszenie nr 500225763-N-2018 z dnia 19-09-2018 r.

Gmina Stoszowice: Zadanie nr 1:„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla
zadania polegającego na budowie kolei linowej gondolowej do Twierdzy Srebrna Góra w Gminie

Stoszowice” wraz ze stacjami dolną i górną”. Zadanie nr 2:„Wykonanie wielobranżowej
dokumentacji projektowej dla budynku wielofunkcyjnego służącego do obsługi kolei linowej i

ruchu turystycznego”.

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: 604788-N

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stoszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 89071845500000, ul. Stoszowice  97, 57213   Stoszowice, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. 748 164 510, e-mail budownictwo@stoszowice.pl, faks 748 181 059.
Adres strony internetowej (url): www.stoszowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie nr 1:„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie kolei linowej gondolowej do
Twierdzy Srebrna Góra w Gminie Stoszowice” wraz ze stacjami dolną i górną”. Zadanie nr 2:„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji
projektowej dla budynku wielofunkcyjnego służącego do obsługi kolei linowej i ruchu turystycznego”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RR.271.13.2018

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:

2. Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Na dokumentację
projektowo - kosztorysową składa się: projekt budowlany (opis techniczny do projektu należy wykonać zgodnie z wytycznymi programu
Interreg V załącznik nr 7), przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorys inwestorski. Wykonanie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia
na budowę. Dokumentacja ma obejmować projekt budowlany kolei linowej gondolowej wraz ze stacjami dolną i górną na trasie od dz. nr 102
w obrębie geodezyjnym Srebrna Góra do dz. nr 480, obrębie geodezyjnym Srebrna Góra. Trasa kolei ma przebiegać przez działki nr
102,103,104,105/2,97,429/83,480, obręb Srebrna Góra, Gmina Stoszowice, Województwo Dolnośląskie oraz projekt budowlany budynku
wielofunkcyjnego znajdującego się przy stacji dolnej na działce nr 102, obręb Srebrna Góra. Zadanie nr 1:„Wykonanie wielobranżowej
dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie kolei linowej gondolowej do Twierdzy Srebrna Góra w Gminie Stoszowice”
wraz ze stacjami dolną i górną. Wykonanie: - Projektu zagospodarowania terenu, - Projekt budowlany kolei linowej - Projekt budowlany
zadaszenia stacji dolnej i stacji górnej - Projekt sieci kablowej i światłowodowej wzdłuż trasy kablowej - Projekt budowlany sanitariatów i
pomieszczenia kasowego w bryle stacji dolnej - Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej sanitariatów i pomieszczenia kasowego - Projekt
instalacji wodno-kanalizacyjnej sanitariatów - Projekt przyłączy wodno-kanalizacyjnych - Projekt parkingu przy stacji dolnej kolei - Projekt
drogi dojazdowej do parkingu - Projekt odwodnienia drogi dojazdowej, parkingu i stacji dolnej kolei - Projekt zasilania kolei linowej i
infrastruktury w energię elektryczną - Projekt oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu - Kosztorys i Przedmiar robót dla wszystkich branż -
Specyfikację techniczną - Wizualizacja stacji dolnej i górnej Zadanie nr 2:„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku
wielofunkcyjnego służącego do obsługi kolei linowej i ruchu turystycznego”. Wykonanie: - Projekt zagospodarowania terenu - Projekt
budowlany architektoniczny - Projekt budowlany konstrukcyjny - Projekt Instalacji wewnętrznych elektrycznych wraz z przyłączem - Projekt
instalacji wod-kan wewnętrznych wraz z przyłączem - Projekt budowlany tarasu słonecznego - Kosztorys i Przedmiar robót dla wszystkich
branż - Specyfikację techniczną - Projekt systemu kasowego i bramek wejściowych na perony stacji - Wizualizacja 3. Podstawowe założenia
projektowe: Zadanie nr 1:„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie kolei linowej
gondolowej do Twierdzy Srebrna Góra w Gminie Stoszowice” kolej linowa całoroczna, typ kolei linowej – gondolowa, długość trasy w
poziomie 808,50 m, przepustowość od 250 do 300 osób na godz., dworce stacji górnej i stacji dolnej przystosowane do sprawnego
przemieszczania się korzystających z niej osób w tym: niepełnosprawnych, turystów pieszych, małych dzieci, seniorów, osób z rowerami i
narciarzy. Wagoniki powinny uwzględniać możliwość przewozu osób, wózków dla niepełnosprawnych, rowerów i sprzętu narciarskiego.
Dworzec stacji górnej umiejscowiony ok. 5-6 m poniżej wału drogi krytej Fortu Wysoka Skała (poglądowy szkic umiejscowienia w załączeniu).
Zadanie nr 2:„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku wielofunkcyjnego służącego do obsługi kolei linowej i ruchu
turystycznego”. W budynku wielofunkcyjnym mają być ogólnodostępne sanitariaty w tym dla niepełnosprawnych, kasa do sprzedaży biletów ,
poczekalnia dla pasażerów z barem szybkiej obsługi i niezbędnym zapleczem dla baru oraz miejsce na sprzedaż pamiątek, pomieszczenie na
biuro, pomieszczenie dla obsługi (6 osób) z oddzielnym sanitariatem i szatnią (przebieralnią), pomieszczenie techniczne z wejściem z zewnątrz
na części zapasowe i na sprzęt niezbędny do bieżącego utrzymania kolei, w tym sprzęt do utrzymywania czystości i różnych prac
porządkowych, przechowywania mebli zewnętrznych z tarasu itp., pomieszczenie do urządzeń grzewczych w okresie zimowym (kotłownia),

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1:„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla
zadania polegającego na budowie kolei linowej gondolowej do Twierdzy Srebrna Góra
w Gminie Stoszowice” wraz ze stacjami dolną i górną”.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2:„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla
budynku wielofunkcyjnego służącego do obsługi kolei linowej i ruchu turystycznego”.

Zamówienie było podzielone na części:
tak

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 71242000-6, 71320000-7, 71420000-8, 45234240-0, 45234210-1

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: 17/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 120000
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
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: Perscripta sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@psc-architektura.pl
Adres pocztowy: ul. Krasińskiego 29 lok. 9
Kod pocztowy: 40-019
Miejscowość: Katowice
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 147600
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147600
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 147600
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 35000
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
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: Perscripta sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@psc-architektura.pl
Adres pocztowy: ul. Krasińskiego 29 lok. 9
Kod pocztowy: 40-019
Miejscowość: Katowice
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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 43050
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43050
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43050
Waluta: 43050

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.
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