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Ogłoszenie nr 510011042-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu: Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na
rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 0+127,00 w
miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych
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: 630201-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540260588-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul.
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26-628-88, email pzd@nowotarski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej
nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem
zgody na realizację robót budowlanych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD-ZP.261.32.2019
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 opracowanie dokumentacji projektowych, geodezyjnoprawnych oraz uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń w ramach zadania
projektowego pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu
drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 0+127,00 w miejscowości Knurów
wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych. W zakres zamówienia wchodzi
przebudowa obu istniejących dojazdów do mostu oraz zjazdów indywidualnych, a także
wykonanie robót naprawczych w obrębie obiektu mostowego w sposób określony parametrami
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naprawczymi ujętymi w opisie technicznym i na rysunkach zawartych w dokumentacji
techniczno-projektowej pn. „Ekspertyza stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w km
0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa
oraz ekspertyza inwentaryzacyjno-projektowa dojazdów do mostu” oraz rozbudowa drogi
powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa polegająca na budowie jednostronnego chodnika w
miejscowości Knurów w km od ok. 0+250 do km ok 0+574 (skrzyżowanie z drogą gminną na
Szlembark). 2. Wykonawca działając z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym
Targu zobowiązany jest opracować kompletną dokumentację, pozyskać niezbędne opinie,
uzgodnienia, w tym związane z ochroną środowiska oraz uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i
uzgodnienia pozwalające na realizację robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamówienia, w szczególności (ostatecznych /prawomocnych) pozwolenia na budowę i/lub
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 3. Zamawiający przewiduje jako
prawo opcji: 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. 4. Prawo opcji jest
uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
niniejszego zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV: 71322000-1, 71245000-7, 71244000-0, 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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 92750.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Jadwiga Zbiegień Pracownia Projektowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Aleja Jurajska 7 B
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Kod pocztowy: 32-083
Miejscowość: Balice
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 108732.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 96555.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 237000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
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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