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UsługiUsługiUsługiUsługi

Legal Basis:Legal Basis:Legal Basis:Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: PrzedmiotSekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresyNazwa i adresy

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

527-020-63-46

ul. Mazowiecka 14

Warszawa

00-048

Polska

Osoba do kontaktów: Anna Goebel

Tel.: +48 222449000

E-mail: przetargi@mzdw.pl

Faks: +48 222449013

Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: Adresy internetowe: 

Główny adres: www.mzdw.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnymInformacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającejRodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalnościGłówny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

II.1) Wielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówieniaWielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie:-decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach -zgody wodnoprawnej - decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi woj.583

Numer referencyjny: 073/18

II.1.2) Główny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPVGłówny kod CPV

71220000

II.1.3) Rodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej a 

także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:-decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach -zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo 

wodne) - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 583 od km 7+627 do km 14+000 na 

odcinku granica województwa -- Model, gmina Pacyna, powiat gostyniński.

II.1.6) Informacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściachInformacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) OpisOpisOpisOpis

II.2.1) Nazwa:Nazwa:Nazwa:Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPVDodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usługMiejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL92

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Droga wojewódzka nr 583 od km od km 7+627 do km 14+000 na odcinku 

granica województwa -- Model, gmina Pacyna, powiat gostyniński

II.2.4) Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej a także uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego:

• decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

• zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne)

• decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 583 od km 7+627 do km 14+000 

na odcinku granica województwa – Model, gmina Pacyna, powiat 

gostyniński.

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. Dokumenty do przeprowadzenia ponownej 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 zgody wodnoprawnej

1.1.14. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej

1.1.15. Projekt wykonawczy

1.1.16. Specyfikacje techniczne
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Sekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: Procedura

1.1.17. Kosztorys inwestorski

1.1.18. Decyzje, opinie i uzgodnienia

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Specyfikacji 

Technicznej (Część IV SIWZ).

3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym.

4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę:

— osób reprezentujących Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Warszawie na mocy udzielonych przez Dyrektora MZDW upoważnień i 

pełnomocnictw przed wszelkimi instytucjami, urzędami i organami w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówieniaKryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: Rękojmia / Waga: 40

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjachInformacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii EuropejskiejInformacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Zamawiający unieważnia postępowanie podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) 

ustawy Pzp (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) ponieważ cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający na finansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć 

kwotę

1 310 000,00 PLN brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny 

najkorzystniejsze

IV.1) OpisOpisOpisOpis

IV.1.1) Rodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj proceduryRodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupówzakupówzakupówzakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznejInformacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: 

tak

IV.2) Informacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjneInformacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaPoprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniające

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 072-159760

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupówInformacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupówInformacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupówInformacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w 

postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnegopostaci wstępnego ogłoszenia informacyjnegopostaci wstępnego ogłoszenia informacyjnegopostaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówieniaInformacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielonoZamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały 

odrzucone

VI.3) Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławczeProcedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławczeOrgan odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587840

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjneOrgan odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołańSkładanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 

podpisu.

5.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 

z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż 

zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 

upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.
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6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 

zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo 

w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie 

jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec 

postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w 

terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na stronie internetowej 

8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia; 

9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie

30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o 

zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania 

wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert 

bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia 

przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańŹródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/09/2018
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