
Ogłoszenie nr 500241953-N-2018 z dnia 09-10-2018 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę drogi rowerowej: Dobrzejewice – Łążyn II – Zębowo – do granicy

powiatu oraz granica powiatu toruńskiego - Mazowsze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Budżetu Państwa oraz ze środków samorządowych

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 611536-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

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi

rowerowej: Dobrzejewice – Łążyn II – Zębowo – do granicy powiatu oraz granica powiatu

toruńskiego - Mazowsze

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PZD 11.252.3.17.2018

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
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budowlane:
1. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach zamówienia powinna być zgodna z koncepcją
uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w

zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów

budowlanych. 2. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z koncepcją
uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach: Użyteczność dla osób o różnej

sprawności, Elastyczność w użytkowaniu, Proste i intuicyjne użytkowanie, Czytelna informacja,

Tolerancja na błędy, Wygodne użytkowanie bez wysiłku, Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla

dostępu i użytkowania, Percepcja równości (Regułę definiuje się w następujący sposób: „Projekt

winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące” (źródło:

Kondrad Kaletsch, 2009, The Eighth Principle of Universal Design [w:] Design for All [online].

Newsletter Design For All, Vol-4 march 2009. New Delhi: Institute of India 2009, str.67–72.

[dostęp: 25 czerwca 2009]. Dostęp w Word Wide Web: http://www.designforall.in

/newsletter_March2009.pdf,) jest to zgodne z art. 9 i 19 Konwencji, które wskazują na

samodzielne i na równych prawach korzystanie ze środowiska zurbanizowanego, usług,

produktów i dostępu do TIK w sposób, który nie prowadzi do dyskryminacji i stygmatyzacji z

uwagi na niepełnosprawność). Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej

dokumentacji projektowej dla drogi rowerowej, w ramach zadania Przebudowa drogi

powiatowej nr 2037C - budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa

i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez

wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Dobrzejewice – Łążyn II – Zębowo –

Mazowsze” na odcinkach: Odcinek I: Dobrzejewice – Łążyn II – Zębowo – do granicy powiatu;

Droga powiatowa nr 2037C - Przebieg: Dobrzejewice – Łążyn II – Zębowo – do granicy

powiatu - Długość (objęta opracowaniem): ok. 7,40 km, - Szerokość 2 m, - Nawierzchnia

bitumiczna, Odcinek II: od granicy powiatu – Mazowsze; Droga powiatowa nr 2037C -

Przebieg: od granicy powiatu - Mazowsze - Długość (objęta opracowaniem): ok. 1,60 km, -

Szerokość 2m, - Nawierzchnia bitumiczna, a. Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie

powiatu toruńskiego, w Gminie Obrowo oraz Gminie Czernikowo, przy/równolegle do drogi

powiatowej. b. Droga dla rowerów winna zostać zaprojektowana w pasie drogowym drogi

powiatowej. W przypadku braku możliwości zlokalizowania drogi dla rowerów w pasie

drogowym, zakładany jest wykup gruntów i realizacja inwestycji na podstawie Zezwolenia na

realizację inwestycji drogowej. Stan pasa drogowego i znajdującej się w nim infrastruktury

winien zostać zweryfikowany przez Wykonawcę w terenie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

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: 08/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 900000

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: Biuro Projektowe Renata Krajczewska - Jędrusiak,

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Żwirki Wigury 9/1

Kod pocztowy: 87-840

Miejscowość: Lubień Kujawski

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 178350

Oferta z najniższą ceną/kosztem 178350

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 298890

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

IV.9.1) Podstawa prawna
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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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