
Ogłoszenie nr 101943 - 2017 z dnia 2017-06-28 r. 

Warszawa: „Wykonanie w roku 2017 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów 
inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z 
podziałem na trzy części ” – nr postępowania 054/17.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 

nie 

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 70098 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie 

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej 

nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, krajowy 

numer identyfikacyjny 1330574900000, ul. ul. Mazowiecka  14, 00048   Warszawa, państwo 

Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13, e-mail przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej (URL): www.mzdw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania 

zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie 

zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest 

podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i 

na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających 

zawarł umowę): 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Wykonanie w roku 2017 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów 

inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z 

podziałem na trzy części ” – nr postępowania 054/17.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
054/17

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 budowlane: 
Wykonanie w roku 2017 przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów 

inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego, 

będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z 

podziałem na trzy części. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: Zamówienie 

zostało podzielone na części: Część I – Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie Rejonu 

Drogowego Grodzisk Mazowiecki Część II – Przeglądy obiektów inżynierskich na terenie 

Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Część III – Przeglądy obiektów 

inżynierskich na terenach Rejonów Drogowych: Gostynin – Płock, Ostrołęka, Węgrów – 

Siedlce, Otwock – Piaseczno Przeglądy obiektów inżynierskich powinny być wykonane 

zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z: - ustawą Prawo budowlane 

(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 

przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym i 

tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582), - zarządzeniem nr 12/2011 Dyrektora Mazowieckiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z dnia 12.09.2011r. zmieniającym zarządzenie 

w sprawie wprowadzania instrukcji przeprowadzania przeglądów dróg i drogowych 

obiektów inżynierskich oraz terminów przeprowadzania przeglądów dróg i drogowych 

obiektów inżynierskich. Przegląd tunelu/przejścia podziemnego należy wykonać w oparciu 

o „Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich” 

wprowadzone zarządzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 7 lipca 2005 roku, na formularzach protokołu przeglądu tunelu / przejścia 

podziemnego (wzór nr 4 – w załączeniu). Oceny stanu technicznego i przydatności do 

użytkowania obiektów inżynierskich należy dokonać w oparciu o „Zasady stosowania skali 

ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów 

inżynierskich” wprowadzone zarządzeniem nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 13 listopada 2008 roku

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

II.5) Główny Kod CPV: 71250000-5

Dodatkowe kody CPV: 71328000-3, 71356100-9, 71631450-9

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
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Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Przeglądy obiektów inżynierskich na 
terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie 

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT38755
Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert4
w tym 

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 
ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

S.C. ATTILA, M. Królicki, W. Jóźwiak,  ,  ul. Marcina Filipa 56/12 ,  35-323,  

Rzeszów,  kraj/woj. podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 

Skrót literowy nazwy państwa: 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 33246.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33246.90
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 150773.40
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
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podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Przeglądy obiektów inżynierskich na 
terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór 

Mazowiecki 

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie 

Należy podać podstawę i przyczynę 

unieważnienia postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT47200
Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert2
w tym 

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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 

TRASAL Sp. z o.o.,  ,  ul. Słowackiego 20 ,  35-060,  Rzeszów,  kraj/woj. 

podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 

Skrót literowy nazwy państwa: 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34606.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34606.05
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 165238.20
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 3   
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NAZWA: Przeglądy obiektów inżynierskich na 
terenach Rejonów Drogowych: Gostynin – Płock, 
Ostrołęka, Węgrów – Siedlce, Otwock – Piaseczno 

Postępowanie/część zostało 
unieważnione nie 
Należy podać podstawę i 
przyczynę unieważnienia 
postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT35450
Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert4
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 
ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Biuro Inżynierskie CONCEPT Mariusz Kowal ,  ,  ul. Malinowa 5 ,  44-144,  
Żernica,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 28720.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28720.50
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 76210.80
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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