
  

Płońsk: Wykonanie dokumentacji projektowej naprzebudowę dróg 

powiatowych: Nr 3005W Komsin - Chociszewo odc. od km 0+000 do km 

3+842 dł. 3842 m Nr 3036W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk odc. od km 

0+000 do km 3+135 dł. 3135 m 

Numer ogłoszenia: 341402 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010 

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 naprzebudowę dróg powiatowych: Nr 3005W Komsin - Chociszewo odc. od km 

0+000 do km 3+842 dł. 3842 m Nr 3036W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk odc. od km 

0+000 do km 3+135 dł. 3135 m. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej 

przebudowę drogi powiatowej Nr 3005W Komsin - Chociszewo odc. od km 0+000 do km 

3+842 dł. 3842 m w zakresie: - zaprojektowanie nawierzchni bitumicznej, - odwodnienie - 

zjazdy Należy przyjąć przekrój szlakowy Droga Nr 3005W znajduje się na terenie Gminy 

Czerwińsk, powiat płoński, województwo mazowieckie Zadanie II Wykonanie 

dokumentacji projektowej przebudowę drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo - Sobanice 

- Nacpolsk odc. od km 0+000 do km 3+135 dł. 3135 m w zakresie: - zaprojektowanie 

nawierzchni bitumicznej, - odwodnienie - zjazdy Należy przyjąć przekrój szlakowy Droga 

Nr 3067W znajduje się na terenie Gminy Czerwińsk, powiat płoński, województwo 

mazowieckie Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. Usługi inżynieryjne w 

zakresie projektowania Zakres opracowań dokumentacji projektowej: 1) Mapa do celów 

projektowych - wg potrzeb projektowania 2) Projekt budowlany (wraz ze stałą organizacją 

ruchu) przebudowy drogi - 5 egz. 3) Przedmiar robót dla wszystkich branż 2 egz. 4) 

Kosztorysy inwestorskie w 2 egz. 5) Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i 

odbioru robót przewidzianych do wykonania w opracowaniu projektowym w 1 egz. 

Dokumentację projektową opracować należy w pięciu egzemplarzach wersji papierowej 

oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej na nośnikach cyfrowych. Zarchiwizowana na 

płycie cd-r dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia musi być 

tożsama z wersją papierową. Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji 

elektronicznej z opracowaniem pisemnym ( papierowym ). Wykonawca dokumentacji 



projektowej zobowiązany jest do wykonania jej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo 

budowlane z 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami, oraz aktami wykonawczymi do ustawy 

zawartymi w rozporządzeniach z uwzględnieniem obowiązujących norm jakościowych i 

technologicznych a w szczególności : 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r Nr 43 poz. 430 ). 2. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2000r Nr 63 poz. 735 ). 3. Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego ( Dz. U. z 2004 r Nr 202 poz. 2072 

). 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie metod i 

podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno- użytkowym ( Dz.U.z 2004r Nr 130 poz. 1389 ). Prawa autorskie 1. 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, 

będącej przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji: 1) Wprowadzenie do 

obrotu. 2) Utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dostępnymi technikami. 3) Najem. 4) 

Dzierżawa. 5) Powielenie. 6) Publiczne odtworzenie i udostępnianie. 2. W ramach 

przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez 

dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 

i ilościowych: 1) Użytkować opracowania projektowe na własny użytek, dla potrzeb 

ustawowych i statutowych zadań Powiatowego Zarządu Dróg, w tym w szczególności 

przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie innym 

Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 

projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień 

publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, innym Wykonawcom 

jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych oraz stronom trzecim 

biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 2) Wykorzystywać opracowania projektowe lub 

ich dowolną część do prezentacji. 3) Wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do 

pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk 

komputerowych jednostek podległych. 4) Zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich 

części dowolną techniką. 3. Zamawiający zobowiązuje się do nie zbywania opracowań 

projektowych ani ich dowolnych części oraz nie usuwania oznaczeń określających autora. 4. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji nastąpi z datą przekazania 

wszystkich nośników, na których składniki dokumentacji zostały utrwalone. 5. Wraz z 

przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji architektonicznej 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których 

dokumentacja została utrwalona. 6. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja stanowiąca 

przedmiot umowy nie będzie naruszała żadnych praw osób trzecich. W przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia. 7. Wykonawca, wraz z 

powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania 

osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. Przeniesienie autorskich 

praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których 

mowa, powyżej, następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie 

przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym 

polu eksploatacji, oraz za zależne prawa autorskie. Odbiór dokumentacji Wykonawca 



przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego. Za termin 

wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego z odbioru 

końcowego. Wykonawca załączy do protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu 

zamówienia - oświadczenie Wykonawcy o poprawności i kompletności wykonania 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z 

należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami 

umowy. Wymagane jest dokonanie wizji obiektu stanowiącego przedmiot opracowania 

Wykonawca wystawi odrębne faktury za wykonanie poszczególnych zadań objętych 

postępowaniem. 

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

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA: 

 Stanisław Lipski, ul. Płocka 88/15, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65100,00 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 64900,00 

 Oferta z najniższą ceną: 64900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 153494,00 

 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 zapytanie o cenę na podstawie art. 70 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. 

Zapytanie o cenę - Przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o 

ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8. 

 
 


