
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów –
Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130382297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mazowiecka 7

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 236725414

1.5.8.) Numer faksu: 236725414

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@pzd-ciechanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdciechanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
pzdciechanow.pl; miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów –
Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5568b527-8001-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046989/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06 08:49

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003748/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1217W
Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki –
Marszewice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014471/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZP.231.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 125000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi
powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do
miejscowości Rutki – Marszewice" - odcinek od początku działki nr 182 obręb 80 - Śmiecin
Kolonia do końca działki nr 26/3 obręb 33 - Rutki-Marszewice.2. Ogólne założenia do
projektów:1) szerokość jezdni - 6 metrów;2) chodniki – przejścia przez miejscowości w obszarze
zwartej zabudowy;3) ciąg pieszo – rowerowy jednostronny na całym odcinku;4) pobocza –
pozostałe projektowane odcinki;5) zatoki autobusowe – w miejscowościach;6) kanał
technologiczny.3. PODSTAWOWE CELE1) Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z kompletem wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zezwoleń i
decyzji administracyjnych, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID
(bez jego/jej uzyskania).2) Powyższe opracowanie winno umożliwić Zamawiającemu
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego,
pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie zaprojektowanych rozwiązań, które w
zasadniczy sposób poprawią kondycję drogi, zapewnią poprawę właściwości funkcjonalnych,
użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.3) Wykonawca w
ciągu 5 lat od przekazania Zamawiającemu ukończonego przedmiotu zamówienia zobowiązany
będzie do aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
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4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 199260,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 350550,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 199260,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Infra-Kom Cezary Mikołajewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 364346630

7.3.3) Ulica: Witosa 6/3

7.3.4) Miejscowość: Przasnysz

7.3.5) Kod pocztowy: 06-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
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Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 199260,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

nie dotyczy
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