
Ogłoszenie nr 510140411-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo –
Nowe Trębki – Kroczewo – wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej”

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: 564145-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Płocka  101,
09-100  Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail pzd2044@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pzd-plonsk.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki – Kroczewo –
wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DT.272.15.20

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na
rozbudowę drogi powiatowej nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki – Kroczewo 2.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się m.in. do: • Opracowania koncepcji
projektowej. • Wykonania dokumentacji geotechnicznej. • Wykonania dokumentacji
projektowej: • Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach • Uzyskania decyzji
pozwolenie wodnoprawne • Przygotowania materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest
w Załącznik nr 1 do SIWZ – stanowiący integralną część Umowy. 4. Wykonawca zobowiązany
będzie wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie normami,
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zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa. 5. W związku z tym, iż
przedmiot umowy stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie
sporządzić dokumentację zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Stosownie do treści tego artykułu nie można
opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie
może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu
takiemu towarzyszą wyrazy „ lub równoważny”- wskazać jednak należy na określone parametry
minimalne zarówno techniczne i jakościowe, jakim odpowiadać mają zaoferowane materiały i
urządzenia przez Wykonawców. Jeżeli Wykonawca opisze przedmiot zamówienia za pomocą
patentów, znaków towarowych lub pochodzenia zobowiązany jest dopuścić rozwiązania
równoważne i podać zasadę oceny rozwiązań równoważnych. W przypadku nieuprawnionego
posługiwania się nazwami własnymi, Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi związanymi z
tym kosztami. Zamawiający nie ponosi w takiej sytuacji żadnych kosztów związanych z
nieuprawnionym posługiwaniem się nazwami własnymi. 6. Opracowana dokumentacja
projektowa winna zapewnić Zamawiającemu bez konieczności zlecenia dodatkowych opracowań
przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i
wykonanie robót budowlanych. 7. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji
lokalnej oraz zapoznać się z materiałami dotyczącymi

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

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:
na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
W prowadzonym postępowaniu cena Oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
W prowadzonym postępowaniu Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką Zamawiąjący
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
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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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