WO.272.49.2017
Ogłoszenie nr 500052908-N-2018 z dnia 12-03-2018 r.
Powiat Pruszkowski: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 3115W - Al. Marii
Dąbrowskiej w Komorowie.
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: 500020863-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500021691-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Pruszkowski, Krajowy numer identyfikacyjny 013267144, ul. ul. Drzymały 30, 05800 Pruszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7381400, e-mail
zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl, faks 22 7289247.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.pruszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 3115W - Al. Marii Dąbrowskiej w
Komorowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WO.272.49.2017
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:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 3115W – Al.
Marii Dąbrowskiej w Komorowie umożliwiającą realizację zamierzenia inwestycyjnego zaplanowanego w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2019, pn. „Przebudowa drogi Nr 3115W – Al. M.
Dąbrowskiej w Komorowie”. Dokumentacja będzie stanowiła uszczegółowienie koncepcji
architektonicznej wybranej w konkursie ogłoszonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem zaleceń
pokonkursowych Sądu konkursowego i zaleceń Zamawiającego i w konsultacji z nim oraz wykonanie
innych zobowiązań zgodnie z następującym zakresem: 1)Etap I - wykonanie szczegółowej,
wielobranżowej koncepcji architektonicznej Inwestycji; dokonanie wszelkich właściwych dla tej fazy
(prace studialne, przedprojektowe, koncepcyjne, badania, ekspertyzy, mapa do celów projektowych,
inwentaryzacja szaty roślinnej) uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami i innymi instytucjami lub
osobami,jak również innymi uczestnikami procesu planowania; opracowanie wstępnych kosztorysów i
oszacowań; 2)Etap II - wykonanie w 5 egz. kompletnego projektu budowlanego oraz kompletnego
projektu rozbiórek dla Inwestycji wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego, w ramach zaoferowanej
ceny, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia oraz wszelkich innych decyzji,
dokumentów, dodatkowych opracowań projektowych, opracowań pomocniczych, badań, ekspertyz,
opinii, uzgodnień, pozwoleń i zgód wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych
Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji ww. robót budowlanych; 3)Etap III –
wykonanie w 5 egz. kompletnego wielobranżowego projektu wykonawczego oraz 3 egz. przedmiaru
robót dla Inwestycji, niezbędnych Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji ww. robót
budowlanych; 4)Etap IV - wykonanie w 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla ww. opracowań i projektów; 5)Etap V sprawowanie nadzoru autorskiego podczas wykonania i odbioru robót budowlanych objętych realizacją
Inwestycji, wykonanych w oparciu o Dokumentację, do czasu oddania przedmiotu Inwestycji do
użytkowania. Koszt nadzoru autorskiego wliczony jest w koszt Dokumentacji projektowej. Dokumentacja
przebudowy drogi nr 3115W Al. Marii Dąbrowskiej powinna być wykonana w ramach dostępnego pasa
drogowego oraz winna obejmować na odcinku od skrzyżowania z ul. Berylową do ronda na skrzyżowaniu
ul. Al. Starych Lip, Al. Kasztanowa i ul. Sieradzka: 1) budowę chodnika i dwukierunkowej ścieżki
rowerowej; 2) przebudowę konstrukcji jezdni do KR 3 o szerokość jezdni 6,0 m wraz z usunięciem kolizji
z infrastrukturą; 3) budowę elementów uspokojenia ruchu; 4) budowę kanału deszczowego.
Dokumentacja, winna zawierać: 1) projekt stałej organizacji ruchu; 2) projekt organizacji ruchu na czas
robót; 3) kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót; 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71222000-0, 71240000-2, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 336000
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Jakub Heciak Architekt
Email wykonawcy: j.heciak@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Hetmana Twardowskiego 18
Kod pocztowy: 25-137
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
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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 400000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 400000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 400000
Waluta: złoty
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 ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI na podstawie art. 67 ust.1
pkt 2 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.
Przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z
wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.
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