
Ogłoszenie nr 500020318-N-2017 z dnia 30-08-2017 r. 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Rozbudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej od km 45+155,22 do km 45+414,97 w 
m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów wraz z przebudową oświetlenia ulicznego” - nr 

postępowania 125/17 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

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: 555339-N-2017 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
tak 

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać 

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 

kontaktów: 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, 

NIP 527-020-63-46, Osoba do kontaktu p. Anna Goebel, tel. 22 244 90 00 wew.211 

Gmina Jaktorów z siedzibą w Jaktorowie, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, NIP 838-14-26-

443 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 

1330574900000, ul. ul. Mazowiecka  14, 00048   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, 

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

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): 

Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania wyznaczono Mazowiecki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej od 

km 45+155,22 do km 45+414,97 w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów wraz z 

przebudową oświetlenia ulicznego” - nr postępowania 125/17 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
125/17 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane 

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:

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej od km 

45+155,22 do km 45+414,97 w m. Międzyborów na terenie Gminy Jaktorów wraz z przebudową 

oświetlenia ulicznego. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na 

własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas 

trwania realizacji Zamówienia. 

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

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 45233129-9

Dodatkowe kody CPV: 45316110-9 

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 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ponieważ do dnia składania ofert w 

przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 

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) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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