
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1120W MŁODYNIE GÓRNE – KADŁUB – STARA

BŁOTNICA”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 109

1.5.2.) Miejscowość: Białobrzegi

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 613 23 38

1.5.8.) Numer faksu: 48 613 23 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzdpbialobrzegi@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdpbialobrzegi.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.pzdpbialobrzegi.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 dla zadania pn.
„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1120W MŁODYNIE GÓRNE – KADŁUB – STARA
BŁOTNICA”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-214142fe-2045-11ec-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00227282/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-11 10:35

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007038/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120W Młodynie Górne - Kadłub - Stara Błotnica"

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 00194799/01

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: PZDP.271.13.2021

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1104W obejmuje - odcinek
rozpoczyna się w km 5+621 w m. Kadłub a kończy w km 9+261 w miejscowości Stara Błotnica,
przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 732. Na odcinku od km 5+621 do km 6+611
nawierzchnia pozostaje bez zmian, planuje się wykonanie nowych poboczy oraz utwardzenie
istniejących zjazdów gruntowych nawierzchnią bitumiczną. Od km 6+611 do km 7+971 planuje
się wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz budowę jednostronnego chodnika dla
pieszych zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni o szer. 2,00m. Od km 7+971 do km 9+261
planuje się wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej. Na odcinku od km 9+050 do km
9+261 zaplanowano wymianę rur istniejącego rowu krytego wraz z przełożeniem istniejącego
chodnika. W miejscowości Kadłub zaplanowano zatokę autobusową o nawierzchni bitumicznej
wraz z montażem nowej wiaty przystankowej. Długość odcinka wynosi ok 3,640 km i położony
jest na terenie gminy Stara Błotnica. Przewidziany do rozbudowy odcinek drogi posiada jezdnię
o nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 5,5 m. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo
do szczątkowych rowów przydrożnych lub bezpośrednio na pobocza. Droga krzyżuje się z
utwardzoną drogą powiatową i utwardzonymi drogami gminnymi. W pasie drogowym drogi
powiatowej odcinkami zlokalizowana jest sieć wodociągowa i słupy sieci teletechnicznej oraz
przyłącza teletechniczne, wodociągowe, energetyczne (powyższe informacje uzyskano na
podstawie map zasadniczych przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w Białobrzegach. Szerokość pasa drogowego w granicach ewidencyjnych
działek drogowych wynosi od ok. 9,0 m do ok. 16,0 m. W celu dostosowywania istniejących
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parametrów drogi do parametrów wynikających z warunków technicznych dla drogi klasy Z,
Projektant wprowadzi elementy umożliwiające zmniejszenie wymaganych parametrów drogi.
Przebudowę należy zaprojektować w istniejącym pasie drogowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Podstawa faktyczna odrzucenia oferty: 
Wykonawca złożył ofertę za pośrednictwem Miniportalu jednak nieprawidłowo ją nazwał
(Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.„PRZEBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 1121W BIAŁOBRZEGI – SUCHA - BRANICA”) i nieprawidłowo
przekierował. W terminie otwarcia ofert tj. 06.10.2021 godzina 12.15 złożona przez Wykonawcę
oferta nie dała się odszyfrować i otworzyć. Zamawiający w zaistniałej sytuacji uznał, że oferta
jest nieważna, niezgodna z ustawą i Zamawiający zobowiązany jest ją odrzucić.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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