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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519136-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Targ: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2020/S 212-519136
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 14
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Stanek, Robert Rózany
E-mail: przetargi.pzd@nowotarski.pl
Tel.: +48 182662888
Faks: +48 182662888
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nowotarski.pl/bip/
Adres profilu nabywcy: https://www.nowotarski.pl/bip/
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: utrzymanie dróg powiatowych

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych nr 1652K i nr 1654K wraz z uzyskaniem zgody
na wykonanie robót budowlanych
Numer referencyjny: PZD-ZP.261.17.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:

30/10/2020
S212
https://ted.europa.eu/TED

1/9

Dz.U./S S212
30/10/2020
519136-2020-PL

2/9

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych, geodezyjno-prawnych oraz uzyskanie
stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych w
ramach następujących zadań projektowych:
1) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km 0+000 do ok.
1+124 w miejscowości Ciche;
2) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km ok. 1+124 – ok.
3+666 w miejscowości Ciche;
3) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1654K Ciche-Chochołów w miejscowości
Ciche.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 635 017.86 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km 0+000 do ok. 1+124
w miejscowości Ciche
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1652K Ciche-Dzianisz w km 0+000 do ok. 1+124 w miejscowości Ciche

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km
0+000 do ok. 1+124 w miejscowości Ciche wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych
obejmuje:
3) budowę jednostronnego chodnika na całym projektowanym odcinku z uwzględnieniem przepustów;
4) budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem jezdni;
5) przebudowę jezdni i pobocza;
6) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
7) przebudowę zjazdów;
8) remont lub przebudowę przepustów w km 0+058, 0+970.
2. Szczegółowy opis zadania określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do minimalnego
okresu (minimum 3 lata) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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W ramach opcji przewiduje się:
1) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem;
2) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km ok. 1+124 – ok.
3+666 w miejscowości Ciche
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1652K Ciche-Dzianisz w km ok. 1+124 – ok. 3+666 w miejscowości Ciche

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km
ok. 1+124 – ok. 3+666 w miejscowości Ciche wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych
obejmuje:
1) budowę jednostronnego chodnika na całym projektowanym odcinku z uwzględnieniem obiektów mostowych i
przepustów;
2) budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem jezdni;
3) przebudowę jezdni i pobocza;
4) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
5) przebudowę zjazdów;
6) remont lub przebudowę przepustów w km 1+296, 1+681, 2+088, 2+981, 3+373, 3+603;
7) remont lub przebudowę obiektów mostowych w km 1+377, km 2+422 oraz km 2+773.
2. Szczegółowy opis zadania określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do minimalnego
okresu (minimum 3 lata) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach opcji przewiduje się:
1) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem;
2) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1654K Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1654K Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1654K Ciche-Chochołów w
miejscowości Ciche wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych obejmuje:
1) budowę prawostronnego chodnika w km ok. 11+459 do km ok. 12+505 z uwzględnieniem obiektów
mostowych i przepustów;
2) budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem jezdni;
3) przebudowę jezdni i pobocza;
4) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
5) przebudowę zjazdów;
6) remont lub przebudowę przepustów w km 11+945, 12+201, 12+360, 12+496;
7) remont lub przebudowę obiektu mostowego w km 11+629.
2. Szczegółowy opis zadania określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do minimalnego
okresu (minimum 3 lata) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach opcji przewiduje się:
1) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem;
2) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
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IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 142-349844

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km 0+000 do ok. 1+124
w miejscowości Ciche
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
22/10/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: F.U.H „Renowa” Krzysztof Waniczek
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 9
Miejscowość: Kluszkowce
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-440
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 196 747.97 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 129 469.09 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km ok. 1+124 – ok.
3+666 w miejscowości Ciche
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
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V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
14/10/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Krzysztof Stopka SK Projekt Budownictwo
Adres pocztowy: ul. Pańska 5
Miejscowość: Ostrowsko
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-431
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Justyna Polaczek GEO-ART Geodezja i Budownictwo
Adres pocztowy: ul. Mościckiego 21
Miejscowość: Czarny Dunajec
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-470
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 351 219.51 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 357 032.52 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

6/9

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1654K Ciche-Chochołów w miejscowości Ciche
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
14/10/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Krzysztof Stopka SK Projekt Budownictwo
Adres pocztowy: ul. Pańska 5
Miejscowość: Ostrowsko
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-431
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Justyna Polaczek GEO-ART Geodezja i Budownictwo
Adres pocztowy: ul. Mościckiego 21
Miejscowość: Czarny Dunajec
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-470
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 178 861.79 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 148 516.25 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom,
a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno:
1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy,
2) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) określać żądanie,
4) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 ustawy zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się z dziale VI ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2020
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