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Polska-Nowy Targ: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2020/S 120-292686
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.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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 wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót
budowlanych
Numer referencyjny: PZD-ZP.261.9.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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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) przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój, ul. Kilińskiego;
2) rozbudowy drogi powiatowej nr 1652K Ciche–Dzianisz w km ok. 1 + 124 – ok. 3 + 666 w miejscowości;
3) rozbudowy drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik–Ciche (budowa chodnika wraz z przepustem w km 6 + 355)
w miejscowości Ciche (Miętustwo) w km 6 + 310 – 6 + 949;
4) rozbudowy drogi powiatowej nr 1647K Gronków–Bukowina Tatrzańska w km 0 + 000 do km 1 + 800;
5) rozbudowy drogi powiatowej nr 1637K Harklowa–Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica
Górna;
6) rozbudowy drogi powiatowej nr 1637K Harklowa–Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica
Dolna;
7) rozbudowy drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna–Podwilk w km 11 + 202 do km 11 + 500.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 960 351.80 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój, ul.
Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie powiatu nowotarskiego, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości
Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych obejmuje:
1) remont chodnika i nawierzchni w km od 1 + 939 do ok. 2 + 161;
2) kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem jezdni, po stronie lewej na całej długości odcinka celem
wyeliminowania spływu wód z jezdni na posesje przyległe, leżące poniżej korpusu drogi w km od 2 + 161 do ok.
3 + 287;
3) przebudowa jezdni i istniejącego chodnika w km od 2 + 161 do ok. 3 + 287;
4) przebudowa przepustu w km 2 + 161;
5) przebudowa istniejących słupów energetycznych zlokalizowanych w istniejącym chodniku w km od 2 + 161
do ok. 3 + 287.
2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust.2, określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
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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

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
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie powiatu nowotarskiego, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche–Dzianisz w km ok. 1
+ 124 – ok. 3 + 666 w miejscowości Ciche 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) remont lub przebudowę przepustów w km 1 + 296, 1 + 681, 2 + 088, 2 + 981, 3 + 373, 3 + 603;
5) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
6) przebudowę zjazdów;
7) remont lub przebudowę obiektów mostowych w km 1 + 377, km 2 + 422 oraz km 2 + 773;
8) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem – objęte prawem opcji;
9) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego – objęte
prawem opcji.
2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust. 4, 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.

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 1655K Rogoźnik – Ciche (budowa chodnika wraz
z przepustem w km 6 + 355) w miejscowości Ciche (Miętustwo) w km 6 + 310 – 6 + 949
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie powiatu nowotarskiego, POLSKA
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II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche
(budowa chodnika wraz z przepustem w km 6 + 355) w miejscowości Ciche (Miętustwo) w km 6 + 310 – 6 + 949
obejmuje:
3) budowę chodnika jednostronnego na całym projektowanym odcinku z uwzględnieniem obiektów mostowych i
przepustów;
4) budowę kanalizacji deszczowej;
5) przebudowę jezdni i pobocza;
6) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
7) przebudowę zjazdów;
8) remont lub przebudowę istniejącego przepustu w km 6 + 823;
9) zaprojektowanie nowego przepustu pod drogą w km 6 + 355, z odprowadzeniem ujętej wody do pobliskiego
potoku;
10) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem – objęte prawem opcji;
11) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego – objęte
prawem opcji.
2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust. 6, 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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K Gronków– Bukowina Tatrzańska w km 0 +
000 do km 1 + 800
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie powiatu nowotarskiego, POLSKA
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina
Tatrzańska w km 0 + 000 do km 1 + 800 obejmuje:
1) budowę chodnika jednostronnego na całym projektowanym odcinku z uwzględnieniem obiektów mostowych i
przepustów;
2) budowę kanalizacji deszczowej;
3) przebudowę jezdni i pobocza;
4) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
5) przebudowę zjazdów;
6) remont lub przebudowę przepustów w km 0 + 067, 1 + 131, 1 + 632;
7) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem – objęte prawem opcji;
8) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego – objęte
prawem opcji.
2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust.8, określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 10 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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa (budowa
chodnika) w miejscowości Ochotnica Górna, w km 8 + 400 do km 11 + 195
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie powiatu nowotarskiego, POLSKA
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa
(budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Górna, w km 8 + 400 do km 11 + 195 obejmuje:
1) budowę jednostronnego chodnika na całym projektowanym odcinku z uwzględnieniem obiektów mostowych i
przepustów;
2) budowę kanalizacji deszczowej;
3) przebudowę jezdni i pobocza;
4) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
5) przebudowę zjazdów;
6) przebudowę istniejących mostów o konstrukcji drewnianej w km 8 + 668, 9 + 544, 9 + 867 na mosty o
konstrukcji żelbetowej;
7) remont lub przebudowę przepustów w km 8 + 850, 9 + 081, 9 + 191, 9 + 241, 10 + 057, 10 + 359, 10 + 627,
10 + 847;
8) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem – objęte prawem opcji;
9) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego – objęte prawem
opcji.
2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust.10, określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 13 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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa (budowa
chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna, w km 19 + 535 do km 19 + 740
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
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71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie powiatu nowotarskiego, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa– Tylmanowa
(budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna, w km 19 + 535 do km 19 + 740 obejmuje:
1) budowę prawostronnego chodnika na całym projektowanym odcinku z uwzględnieniem obiektów mostowych
i przepustów;
2) budowę kanalizacji deszczowej;
3) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
4) remont lub przebudowę przepustu w km 19 + 681
5) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem – objęte prawem opcji;
6) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego – objęte
prawem opcji.
2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust.12, określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 16 do SWIZ.

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w km 11 + 202 do
km 11 + 500
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie powiatu nowotarskiego, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w
km 11 + 202 do km 11 + 500 obejmuje:
1) budowę lewostronnego chodnika na całym projektowanym odcinku z uwzględnieniem obiektów mostowych i
przepustów;
2) budowę kanalizacji deszczowej;
3) przebudowę jezdni i pobocza;
4) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
5) przebudowę zjazdów;
6) przebudowę obiektów mostowych w km 11 + 205 oraz km 11 + 436;
7) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem – objęte prawem opcji;
8) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego – objęte
prawem opcji.
2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust.14, określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 19 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
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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
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IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 062-148425

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 przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój, ul.
Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
08/06/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
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: 121 951.21 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 119 912.13 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: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
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Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche (budowa chodnika wraz
z przepustem w km 6+355) w miejscowości Ciche (Miętustwo) w km 6 + 310 – 6 + 949
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
05/06/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Jadwiga Zbiegień Pracownia Projektowa
Adres pocztowy: al. Jurajska 7 B
Miejscowość: Balice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-083
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 78 048.78 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 96 216.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska w km
0+000 do km 1+800
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
16/06/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
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: 227 642.27 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 141 729.42 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 5
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa (budowa
chodnika) w miejscowości Ochotnica Górna
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
05/06/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Jadwiga Zbiegień Pracownia Projektowa
Adres pocztowy: al. Jurajska 7 B
Miejscowość: Balice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-083
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 451 219.51 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 443 871.00 PLN
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Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 6
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa
chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
16/06/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
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: 21 666.66 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 43 907.64 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 7
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w km 11+202 do
km 11+500
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
16/06/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
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: 130 081.30 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 114 715.61 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Unieważnienie postępowania w części 2 – opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K
Ciche – Dzianisz w km ok. 1 + 124 – ok. 3 + 666 w miejscowości Ciche:
działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843) Zamawiający unieważnił prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych
wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie części II – opracowanie dokumentacji
na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche–Dzianisz w km ok. 1 + 124 – ok. 3 + 666 w miejscowości
Ciche.
Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 7 maja 2020 r. o godz. 10.00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu pn. Opracowanie
dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę, o
której mowa w art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający dopuścił możliwość składania
ofert częściowych. W zakres zamówienia wchodzi 7 części. Do upływu tego terminu, w zakresie części II –
opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche–Dzianisz w km ok. 1 + 124 – ok. 3
+ 666 w miejscowości Ciche, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty: oferta złożona przez Wykonawcę – Jadwiga
Zbiegień Pracownia Projektowa na łączną kwotę 533 574,00 PLN brutto, w tym cena 477 486,00 PLN brutto
i opcja 56 088,00 PLN oraz oferta złożona przez Wykonawcę – Biuro projektowe Droginwest Ryszard Mazur
na łączną kwotę 882 000,00, w tym cena 790 000,00 PLN brutto i opcja 92 000,00 PLN brutto. Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia łącznie kwotę 432 000,00 brutto, w tym na
zamówienie podstawowe kwotę 386 577,18 PLN brutto a prawo opcji 45 422,82 PLN brutto.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na część II
– opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche–Dzianisz w km ok. 1 + 124 – ok. 3
+ 666 w miejscowości Ciche do najniższej zaoferowanej kwoty.
Uzasadnienie prawne:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (...) cena najkorzystniejszej oferty
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
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zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;” – art. 93 ust. 1
pkt 4 Prawa zamówień publicznych
„Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania
o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.” – art. 93 ust.2 Prawa zamówień publicznych
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
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 17 a
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:
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
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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
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
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:
19/06/2020
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