
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 40859-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, - 

decyzji o zezwoleniu na realizację...

Termin składania ofert: 2016-05-06 

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, - decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla budowy drogi 

wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi 

krajowej nr 10 w rejonie miejscowości Sierpc. - nr postępowania 

053/16

Numer ogłoszenia: 188853 - 2016; data zamieszczenia: 25.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 40859 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-

048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej, a 

także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - decyzji o 

pozwoleniu wodnoprawnym, - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla budowy drogi 

wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie miejscowości 

Sierpc. - nr postępowania 053/16.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji 

projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach, - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, dla budowy drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 

10 w rejonie miejscowości Sierpc. 1.1 W skład dokumentacji wchodzić winny następujące opracowania: 

1.1.1. Mapa do celów projektowych 1.1.2. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i 

gruntów podłoża 1.1.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich 1.1.4. Prognoza 

ruchu wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków drogi 1.1.5. Załączniki do wniosku o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1.1.6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko 1.1.7. Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 1.1.8. Koncepcja 

projektowa 1.1.9. Projekt budowlany 1.1.10. Projekt rozbiórki 1.1.11. Mapy zawierające projekty 

podziałów nieruchomości 1.1.12. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej 1.1.13. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 

1.1.14. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej 1.1.15. Projekt wykonawczy 1.1.16. 

Specyfikacje techniczne 1.1.17. Kosztorys inwestorski 1.1.18. Decyzje, opinie i uzgodnienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MOSTY KATOWICE Sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 729000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1033200,00 

Oferta z najniższą ceną: 1033200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2185710,00 

Waluta: PLN .
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