
Ogłoszenie nr 500102370-N-2018 z dnia 10-05-2018 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu: Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na
przebudowę ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin

– Skłudzewo w km 6+400 do 6+698 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo –
Skłudzewo - Rzęczkowo w km 3+860 do 6+441 na dł. 2,581 km

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: 531637-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 Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87152543200000, ul. ul. Polna 

113, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (056) 66 44 775, e-mail

pzdtorun@wp.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): https://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego; dróg

powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do 6+698 na dł.

0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo - Rzęczkowo w km 3+860 do

6+441 na dł. 2,581 km

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PZD 11.252.3.03.2018

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
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo

kosztorysowej dot. przebudowy ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa

Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do 6+698 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej

nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo - Rzęczkowo w km 3+860 do 6+441. Zakres dokumentacji

obejmuje: - opracowanie projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z uzyskaniem

uzgodnień gestorów z poszczególnych branż; (4 kpl.) - opracowanie specyfikacji technicznych.

Opracowania muszą być wykonane zgodnie z Zaleceniami do Wykonawstwa i Odbioru

poszczególnych robót wydanych przez GDDP i Instytut Badawczy Dróg i Mostów,;(1 kpl.) -

przygotowanie przedmiaru robót/kosztorysu ślepego; (1 kpl.) - opracowanie kosztorysu

inwestorskiego; (1 kpl.) - uzyskanie map do celów projektowych oraz stosownych opinii; -

uzyskanie decyzji środowiskowej (w przypadku potrzeby); - złożenie dokumentów do stosownych

instytucji o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z jego uzyskaniem; - uwzględnienie w projekcie

wymagań Zamawiającego w zakresie zawarcia elementów poprawiających bezpieczeństwo

użytkowników ruchu drogowego. Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej

(papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub

*.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć po 2

egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD. Dokumentacja w wersji elektronicznej

musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. zawierać jej całą zawartość. Uwaga: Wyżej

wymienione dokumentacje należy sporządzić według wytycznych Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 365 z późn. zm) w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Ponadto należy uwzględnić

zapisy o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18maja 2004 r. w sprawie

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w

programie funkcjonalno - użytkowym

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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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20648

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5

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:

nie

Nazwa wykonawcy: VIA Projekt

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Arentowicza 6/164

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

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 37515

Oferta z najniższą ceną/kosztem 37515

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89000

Waluta: PLN

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
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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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