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Ogłoszenie nr 500054849-N-2018 z dnia 14-03-2018 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy
chodnika w m. Myszków ul. Bory w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S na odcinku od posesji nr
22 do granicy z powiatem zawierciańskim, tj. na długości ok. 1 100,00m”.
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: 522486-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 dla budowy chodnika w m. Myszków ul. Bory w ciągu
drogi powiatowej Nr 1714 S na odcinku od posesji nr 22 do granicy z powiatem zawierciańskim,
tj. na długości ok. 1 100,00m”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD/12/342/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 jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na
budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 S na odcinku od posesji nr 22 do granicy z
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powiatem zawierciańskim, a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz
specyfikacji technicznych niezbędnych do udzielenia przez PZD zamówienia na realizacje robót
budowlanych objętych pozwoleniem w przedmiocie budowy chodnika. 4.2. Zakres rzeczowy
przedmiotu zamówienia: 1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją
zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) i
przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego; 2) uzyskanie aktualnych podkładów
geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu
budowlanego; 3) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1
egz.; 4) opracowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej – map podziałowych niezbędnych do
uzyskania decyzji ZRID w ilości 4 egz. ; 5) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych
uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, 6) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w
zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzyskanie decyzji ZRID – w ilości 4 egz., 7)
opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę chodnika wraz z
odwodnieniem łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami,
warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej – w ilości 5 egz.; 8) przygotowanie projektu
inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z
inwestycją – w ilości 2 egz., ( w przypadku konieczności) 9) opracowanie przedmiarów i
kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Powiatowy Zarząd Dróg
zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID – w ilości 2 egz., 10)
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem
zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
- użytkowego - 2 egz., 11) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - w ilości 4 egz. i
uzyskanie jego zatwierdzenia , 12) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) . Koncepcje planu
zagospodarowania terenu powinny zawierać naniesione na podkłady mapowe rozwiązania
geometrii drogi w tym rozwiązania elementów drogi (chodnik, odwodnienie – kanalizacja
deszczowa) zaznaczone elementy infrastruktury technicznej będące w kolizji ze stanem
projektowanym wraz z wstępną propozycją usunięcia tych kolizji, wstępne zaznaczenie linii
podziału nieruchomości. Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione
w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Strony tytułowe poszczególnych opracowań
wchodzących w skład dokumentacji oraz metryki projektu na rysunkach muszą być wykonane
zgodnie z wzorami określonymi przez Zamawiającego. Kompletna dokumentacja musi zawierać
również płytę CD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w
PDF oraz edytowalna (DOC, DWG, ). 4.3. Przedmiot zamówienia określony w pkt 4.1 obejmuje
ponadto: a) wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej Nr
1714 S na długości ok. 1 100,00 m projektowanego chodnika (przeprowadzenie procedury
ustalenia granic ewidencyjnych w przypadku gdy nie są one ustalone). b) uzyskanie warunków
technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania
dokumentacji projektowej; c) wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu
budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej
specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. d) kserokopie wszelkich uzyskanych
warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Sekcji Technicznej w
Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie, w terminach umożliwiających ewentualne
skorzystanie z trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją ; e) dokonywanie
uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji , na każde
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żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji,
bez dodatkowych roszczeń finansowych; f) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie
Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie: - stwierdzania w toku wykonania robót
budowlanych zgodności realizacji z projektem, - uzgadniania możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. g) Nadzór autorski sprawowany
będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc
do dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.
h)Wykonawca przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, a ich zakres określi zawarta
Umowa. i) Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z
pierwszym egzemplarzem dokumentacji. j) W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem
zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczność ich
przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta
branżowego. k) Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi
do przedłożonych przez Wykonawcę rozwiązań. Wprowadzenie zmian nie może być podstawą
do roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający
wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.
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
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
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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