
  

Płońsk: Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na 

przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3080W (ul. Sienkiewicza) 

z drogą gminną Nr 301465W (ul. Żołnierzy Wyklętych) 

Numer ogłoszenia: 724S - 2017; data zamieszczenia: 23.02.2017 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. 

mazowieckie, tel. , faks. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji 

projektowej wielobranżowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3080W 

(ul. Sienkiewicza) z drogą gminną Nr 301465W (ul. Żołnierzy Wyklętych). 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

dokumentacji projektowej wielobranżowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej 

Nr 3080W (ul. Sienkiewicza) z drogą gminną Nr 301465W (ul. Żołnierzy Wyklętych). 

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie następujących opracowań w wersji 

papierowej: - Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy - 5 egz. - Przedmiar i 

kosztorys inwestorski - 2 egz. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - 1 egz. 

- Projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz. Opracowania wchodzące w skład dokumentacji 

projektowej, Wykonawca zobowiązuje się sporządzić także w wersji elektronicznej 

zapisanej na nośniku elektronicznym (preferowany format plików dwg, pdf.). W przypadku 

braku możliwości otwarcia pliku w dostarczonym formacie, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość dostarczenia pliku w innym formacie. Wykonawca zobowiązany będzie 

wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie normami, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej oraz przepisami prawa. Wykonawca w ramach 

przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski. 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. Opracowana 

dokumentacja projektowa winna zapewnić Zamawiającemu bez konieczności zlecenia 

dodatkowych opracowań przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane i wykonanie robót budowlanych. Założenia do projektu: 

1. zaprojektowanie skrzyżowaniem o ruchu okrężnym (rondo): - średnica zewnętrznej 

krawędzi jezdni w granicach 25 ÷ 28 m - średnica wyspy środkowej w granicach 9 ÷ 12 m. 

2. przekrój uliczny, 3. klasa drogi - Z, 4. zaprojektowanie nawierzchni bitumicznej, 5. 

ewentualne przeprojektowanie: - studzienek ściekowych na skrzyżowaniu, - wysp 

dzielących, - chodników, - oświetlenia. 6. wykonanie projektu oznakowania pionowego i 

poziomego oraz jego zatwierdzenie.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA: 

 DROG-POL II S.C., Poświętne, ul. Miodowa 1, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 32520,33  

 Oferta z najniższą ceną: 32520,33 / Oferta z najwyższą ceną: 32520,33  

 Waluta: PLN . 

 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę 



 1. Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt. 4 - w prowadzonych kolejno 

postepowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone 

było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął 

żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, nie zostały złożone żadne 

oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze 

względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki 

zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; Zamawiający przeprowadził 2 

(dwa) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie przedmiotu zamówienia w których nie została złożona żadna oferta. W 

związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia z wolnej ręki. 

 
 


