
Ogłoszenie nr 510216138-N-2020 z dnia 02-11-2020 r.

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl: PARK ROWEROWY BIKE TOWN
TRAILS W PRZEMYŚLU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

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: 581699-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl, Krajowy numer identyfikacyjny
68675300000000, ul. ul. Rynek  1, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.
016 6782962, 6752072, e-mail przetarg@um.przemysl.pl, faks 166 786 449.
Adres strony internetowej (url): www.przemysl.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PARK ROWEROWY BIKE TOWN TRAILS W PRZEMYŚLU

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.5.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie przedsięwzięcia
według opracowanego projektu, obiektu rekreacyjnego jakim jest zespół naturalnych,
zrównoważonych kierunkowych ścieżek rowerowych typu „singletrack” z infrastrukturą
towarzyszącą w postaci widokowego punktu odpoczynku i małej architektury w Przemyślu. 2.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie
posiadanego przez Zamawiającego: Programu funkcjonalno – użytkowego zwanego dalej PFU
dla inwestycji realizowanej w trybie zaprojektuj i wybuduj i Projektu koncepcyjnego budowy
naturalnych zrównoważonych kierunkowych ścieżek rowerowych typu „singletrack” z
infrastrukturą towarzyszącą. Prace projektowe i realizacja ścieżek rowerowych winna być
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zgodna z technologią opracowaną przez IMBA (International Mountain Bicycling Association),
która pozwala chronić środowisko. 3. W zakresie planowanego przedsięwzięcia będzie
wykonanie prac projektowych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, stosownych pozwoleń, a
następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), przedmiarem robót i
kosztorysem szczegółowym – dokumentacja ta będzie podlegała odbiorowi i akceptacji przez
Zamawiającego – szczegółowe informacje dotyczące odbiorów zostały umieszczone w projekcie
umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Inwestycja jest przewidywana do realizacji na
terenie działek o numerach ewidencyjnych: 263, 271, 272, 273, 274, 275/3, 276, 348, 349, 396,
718, 719 w obrębie 206, położonych w rejonie ulic: Sanockiej, Pasteura, Kruhelskiej i Jana
Karola Chodkiewicza w Przemyślu. Wymienione działki stanowią własność Gminy Miejskiej
Przemyśl, których łączna powierzchnia wynosi 36,0594 ha. 5. Tereny działek przeznaczone pod
inwestycję są objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo –
Rekreacyjny I” oraz MPZP „Zielonka I”. Działka nr 263 objęta jest szczególną ochroną
konserwatorską, na której usytuowane są między innymi obiekty obronne Twierdzy Przemyśl.
Na działkach o numerach ewidencyjnych 271 i 273 znajdują się rejony występowania motyla
modraszka, który jest objęty szczególną ochroną. Na terenie przewidzianym pod realizację
zadania znajdują się obszary osuwisk, będące w stadium: aktywne ciągle, aktywne okresowo i
nieaktywne. 6. Obszar objęty zamierzeniem budowlanym znajduje się w strefie opieki
geologicznej. W świetle powyższych informacji Wykonawca winien uzyskać pozwolenie na
budowę tras z tytułu lokalizacji na terenach osuwiskowych bądź zagrożonych ruchami
masowymi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 71300000-1, 45000000-7, 45100000-8, 45111000-8,
45112000-5, 45113000-2, 45200000-9, 45212140-9, 72413000-8

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: 08/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 367405.00
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
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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: VELO PROJEKT Sp. z o.o
Email wykonawcy: maciek@veloprojekt.com
Adres pocztowy: ul. Orzechowa 22
Kod pocztowy: 15-822
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

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 472873.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 472873.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 472873.50
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.
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