
Ogłoszenie nr 500132104-N-2018 z dnia 12-06-2018 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu: Wykonanie dokumentacji projektowej dla
planowanej budowy infrastruktury turystycznej na stanowisku muraw w Górze Św. Anny - w

obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
POIS.02.04.00-00-0117/16 Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach
Natura 2000

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555655-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny
16022131700000, ul. Firmowa   1, 45-594  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 45 26
230, e-mail zampub.opole@rdos.gov.pl, faks 77 45 26 231.
Adres strony internetowej (url): http://opole.rdos.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej budowy infrastruktury turystycznej na
stanowisku muraw w Górze Św. Anny - w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WOF.261.1.77.2017

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:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla
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planowanej budowy infrastruktury turystycznej na stanowisku muraw w Górze Św. Anny – w
obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny wraz uzyskaniem prawomocnej decyzji budowlanej na
realizację zaprojektowanej inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót
objętych projektem bez dodatkowego wynagrodzenia w sposób i na zasadach określonych w
ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Przedmiot zamówienia obejmuje w
szczególności: wykonanie mapy dla celów projektowych, standard cyfrowy, w skali 1:500, 1:250
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, wykonanie opinii geotechnicznej
poprzedzonej niezbędnymi badaniami geofizycznymi i geotechnicznymi określająca warunki
geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych takich jak: kładki pieszej oraz platformy
widokowej, wykonanie niezbędnych inwentaryzacji terenu, w tym inwentaryzacji
dendrologicznej i fotograficznej, w przypadku zajścia konieczności wycinki drzew i krzewów -
sporządzenie wniosku o niezbędne wycinki drzew i krzewów i uzyskanie stosownych zezwoleń,
wystąpienie i pozyskanie warunków technicznych dla: odprowadzenia wód deszczowych,
oświetlenia i iluminacji terenu, wystąpienie i uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, stanowiących załącznik do wniosku o
wydanie pozwolenia na budowę, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, prezentacja
koncepcji u Zamawiającego, w formie multimedialnej, w terminie do 25 dni od podpisania
umowy, wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiającego koncepcji, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, złożenie projektu budowlanego i
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich,
w przypadku zaistnienia takiej konieczności, uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, bądź informacji o braku konieczności uzyskania przedmiotowej decyzji,
wykonanie projektów wykonawczych, wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi robót.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71420000-8, 71248000-8

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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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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