Ogłoszenie nr 500109702-N-2018 z dnia 17-05-2018 r.
Powiat Pruszkowski: Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej w ramach zadania
Przebudowa skrzyżowania drogi nr 3122W i 3120W oraz przebudowa drogi nr 3120W
odc. od ul. Za Olszyną do ul. Długiej w Ładach
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: 543223-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
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.bip.powiat.pruszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej w ramach zadania Przebudowa skrzyżowania drogi
nr 3122W i 3120W oraz przebudowa drogi nr 3120W odc. od ul. Za Olszyną do ul. Długiej w Ładach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.4.2018
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 kompletnej dokumentacji technicznej w ramach zadania
Przebudowa skrzyżowania drogi nr 3122W i 3120W oraz przebudowa drogi nr 3120W odc. od ul. Za
Olszyną do ul. Długiej w Ładach, w zakresie: 1) Budowa ronda; 2) Przebudowa jezdni do szer. 6,0 m –
kategoria ruchu KR2; 3) Przebudowa chodnika; 4) Budowa dwukierunkowego ciągu rowerowego; 5)
Przebudowa istniejących zjazdów; 6) Budowa odwodnienia; 7) Przebudowa ogrodzeń wynikająca z
pozyskania niezbędnych nieruchomości; 8) Opracowane stałej i czasowej organizacji ruchu.
Dokumentację należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej decyzji (ZRID) (wraz z kompletnym wnioskiem i mapami podziałowymi), zgodnie z
zasadami określonymi w: 1) rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430, z późn. zm.); 2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
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2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 220 poz. 2181, z późn. zm.); 3) ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 i 2018); 4) ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332, 1529 i z 2018 r. poz. 12 i 317); 5) ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 i 1566);
6) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 i z 2018 r. poz.
12, 138, 159 i 317). Dokumentacja winna zawierać opracowanie graficzne z nieruchomościami
niezbędnymi do pozyskania dla realizacji zadania, wraz z wykazem zawierającym ich wielkość. Nadzór
autorski 1. W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski
nad ich realizacją na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w całym cyklu
realizacyjnym przedsięwzięcia inwestycyjnego. 2. Czynności nadzoru autorskiego Wykonawca będzie
wykonywał osobiście lub wyznaczy do ich pełnienia osobę posiadającą uprawnienia projektowe.
Czynności nadzoru autorskiego dokumentowane będą wpisem do dziennika budowy. Wykonawca
odpowiada względem Zamawiającego za wadliwie wykonany nadzór autorski.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV: 71242000-6, 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: 15/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 121951.22
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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:
tak
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz oraz URBAN MEDIA Ewa Urban
Email wykonawcy: rem.lukasiewicz@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Jana Brzechwy 16
Kod pocztowy: 96-100
Miejscowość: Skierniewice
Kraj/woj.: łódzkie
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 120540.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 120540.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 148830.00
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 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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