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Ogłoszenie nr 500024759-N-2018 z dnia 02-02-2018 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
mostu nad rzeką Wartą w ciągu DP nr 1012 S w m. Poraj ul. Jastrzębska”
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: 506454-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15140586600000, ul.
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 148 304, e-mail
sekretariat@pzd.com.pl, faks 343 148 304.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.myszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad rzeką Wartą w ciągu DP nr
1012 S w m. Poraj ul. Jastrzębska”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD/3/342/DP/ST/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 są usługi pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy mostu nad rzeką Wartą w ciągu DP nr 1012 S w m. Poraj ul. Jastrzębska”
Przedmiotem zamówienia w zakresie realizacji zamówienia jest opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa mostu nad rzeką Warta w ciągu DP
1012 S w m. Poraj ul. Jastrzębska" Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru
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autorskiego i przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych postępowań administracyjnych oraz
uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizacje zamierzonych robót budowlanych. W zakres
przedmiotu zamówienia wchodzi także udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania
o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie
Dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian dokumentacji projektowej,
których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi. OPIS
ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU: Most drogowy w ciągu drogi powiatowej Nr 1012 S usytuowany
jest w km 6+965 nad rzeką Warta w m. Poraj ul. Jastrzębska. 1. Most trzyprzęsłowy belkowy,
swobodniepodparty, konstrukcja pełnościenna betonowa typ „WBS” 2. Materiał konstrukcji
dźwigarów – beton sprężony 3. Długość całkowita – 31,3 m 4. Szerokość całkowita – 10,30 m
Droga powiatowa Nr 1012 S w m. Poraj – ul. Jastrzębska o nawierzchni z betonu asfaltowego,
obustronny chodnik. Nośność użytkowa przebudowanych obiektów mostowych powinna
odpowiadać klasie "B" wg PN-85/S-10030, a parametry techniczne drogi powiatowej na
obiektach i jej ciągu - klasie "Z" Zakres opracowania dokumentacji projektowej: 1) mapy
zasadnicze i aktualne mapy do celów projektowych, 2) inwentaryzację obiektów, 3) Projekt
budowlany 4) Projekt wykonawczy 5) Przedmiar robót 6) Kosztorys ślepy ofertowy 7)
Kosztorys inwestorski 8) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB) 9) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 10)
Dokumentacja badań podłoża gruntowego określającego warunki gruntowo-wodne podłoża dla
potrzeb przebudowy mostu drogowego 11) ew. badania geologiczne 12) ew. obliczenia
hydrauliczne 13) ew. sporządzenie wymaganych operatów wodo-prawnych i pozwolenia wodnoprawne 14) Wszelkie stosowne opinie i uzgodnienia 15) Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięciach 16) Zatwierdzony projekt stałej organizacji
ruchu 17) Uzyskanie zgody właścicieli działek, ewentualnie zajętych pod przebudowę obiektu na
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 18) uzyskanie innych niezbędnych opracowań
i uzgodnień wynikających z odrębnych obowiązujących przepisów prawa 19) Uzyskanie
wszystkich niezbędnych pozwoleń w tym Decyzji pozwolenia na budowę. Wszelkie zastrzeżenia
Wykonawcy dotyczące prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej
(zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego) zgłoszone po terminie przeznaczonym
na składanie ofert nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od
Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71322000-1

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
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Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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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