
Og oszenie powi zane:

Og oszenie nr 12989-2010 z dnia 2010-01-20 r. Og oszenie o zamówieniu - I owa

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odnowy Parku Dworskiego w I owej wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budow . Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje a) sporz dzenie projektu budowlanego

wykonawczego...

Termin sk adania ofert: 2010-02-05

owa: Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w I owej
Numer og oszenia: 50352 - 2010; data zamieszczenia: 22.02.2010

OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych: tak, numer og oszenia w BZP:

12989 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówie  Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz d Miejski w I owej, ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks

0-68 368 14 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w I owej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Us ugi.

II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej odnowy Parku Dworskiego w I owej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow . Zakres przedmiotu

zamówienia obejmuje a) sporz dzenie projektu budowlanego wykonawczego odnowy Parku Dworskiego w I owej, zgodnie z

Projektem Koncepcyjnym Rewaloryzacji Parku.(z wy czeniem pa acu i terenu wyspy bezpo rednio przylegaj cej do

zabudowa  pa acowych). W projekcie nale y uwzgl dni :- zmian  w koncepcji ogrodzenia parku umo liwiaj  dojazd do

dawnych zabudowa  ogrodnika i drog  dojazdow  do posesji- zaprojektowanie dodatkowych furt oddzielaj cych wysp  z

pa acem od pozosta ej cz ci parku,- mo liwo  za czania cz ci o wietlenia(1/3,2/3,3/3) i w pó niejszym okresie instalacji

monitoringu parku,- w obr bie Ogrodu Japo skiego-odtworzenie dawnego uk adu wodnego (z budowlami spi trzaj cymi i

spustowymi), umocnienie brzegów(narzuty kamienne odpowiednie obsadzenia ro linne),budowa i remont mostków i k adek

na istniej cych i planowanych ci gach cie ek zgodnie z koncepcj  oraz budow  herbaciarni.b) Dodatkowo zamówienie

obejmuje sporz dzenie nast puj cych projektów budowlanych wykonawczych:- projekt renowacji cznika pomi dzy pa acem

a zabudowaniami folwarcznymi,- projekt punktu informacyjnego(adaptacja cz ci budynku biblioteki),- projekt parkingu i

toalet dla kompleksu parkowego,- remont mostków w obr bie parku ,Prace wy ej wymienione uj te w pkt. b wymagaj

sporz dzenia koncepcji i zatwierdzenia jej przez zamawiaj cego w ci gu trzech tygodni od dnia podpisania umowy.c)

uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.d) uzyskanie niezb dnych warunków wpi cia i dostawy

mediów, innych decyzji, uzgodnie  i opinii wymaganych odr bnymi przepisami.e) wykonanie mapy do celów projektowych.



Sporz dzenie dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego niezb dnego do uzyskania pozwolenia na budow , w

tym niezb dne projekty wykonawcze oraz dokumentacj  do przeprowadzenia przetargu na wykonanie w/w zadania zgodnie z

Prawem Zamówie  Publicznych.Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto nale y uzyska

niezb dne uzgodnienia warunków wpi cia i dostawy mediów i inne decyzje, uzgodnienia i opinie wymagane odr bnymi

przepisami oraz wykona  map  do celów projektowych. Sporz dzenie dokumentacji obejmuje wykonanie projektu

budowlanego niezb dnego do uzyskania pozwolenia na budow  i pozwolenie Lubuskiego Konserwatora Zabytków niezb dne

projekty wykonawcze oraz dokumentacj  do przeprowadzenia przetargu na wykonanie w/w zadania zgodnie z Prawem

Zamówie  Publicznych. Dokumentacj  nale y wykona  w formie papierowej i elektronicznej..

II.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 71.42.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Projektowa ART NOVA Joanna Piotrowicz, ul.Stary Rynek 15/11, 65-067 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa warto  zamówienia (bez VAT): 108000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ  I NAJWY SZ  CEN

Cena wybranej oferty: 108000,00

Oferta z najni sz  cen : 108000,00 / Oferta z najwy sz  cen : 260000,00

Waluta: PLN.


