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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:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa drogi 

wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy 

Gąbin – przewidziane do dof. ze środków EFRR w ramach RPO WM

Numer referencyjny: 138 18

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

71247000

II.1.3) Rodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówieniaRodzaj zamówienia
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Usługi

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

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na 

zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją umowy o roboty 

budowlane, zwanej w dalszej treści również „Kontraktem”, dla Projektu, 

realizowanego pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy 

miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin” – przewidziane do 

dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM

2. Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

zwany w dalszej treści również Inżynierem Kontraktu, będzie działał 

zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w zakresie uprawnień i 

obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo 

budowlane. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem określa 

dokumentacja projektowa.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osoby odpowiedzialnej za prowadzenie 

rozliczenia kontraktu.

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

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 1 398 148.35 PLN

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: PL923

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Droga wojewódzka nr 577 (obwodnica miejscowości Gąbin) na terenie 

gminy Gąbin.

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

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na 

zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją umowy o roboty 

budowlane, zwanej w dalszej treści również „Kontraktem”, dla Projektu, 

realizowanego pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy 

miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin” – przewidziane do 

dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM

2. Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

zwany w dalszej treści również Inżynierem Kontraktu, będzie działał 

zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w zakresie uprawnień i 

obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo 

budowlane. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem określa 

dokumentacja projektowa.

3. Cel zamówienia

3.1. Zamawiający powierzy Inżynierowi Kontraktu, zarządzanie, kontrolę i 

nadzór nad realizacją Kontraktu, o którym mowa w pkt. 2.1. Usługami, 

jakie mają być świadczone w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie 

zarządzania, nadzoru wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej i 

kontroli Kontraktu zgodnie z jego warunkami. Zadania te obejmują także 
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Sekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: ProceduraSekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówieniaSekcja V: Udzielenie zamówienia

administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z 

Kontraktem począwszy od etapu poprzedzającego budowę poprzez etap 

prowadzenia robót aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu, w 

tym nadzór nad robotami, zgodnie z obowiązującym polskim prawem 

budowlanym. Ponadto, Wykonawca niniejszego zamówienia ma wykonać 

kontrolę rozliczenia rzeczowego i finansowego robót będących 

przedmiotem nadzoru.

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

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Inspektora Koordynatora / 

Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas stawienia się inspektora nadzoru 

inwestorskiego na nieplanowane wezwanie Zamawiającego / Waga: 20

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: tak

Numer identyfikacyjny projektu: 

PO16123

II.2.14) Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 93 ust. 1a pkt.1 uPzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu 

Unii europejskiej nie zostaną mu przyznane.

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego 

zakończenia robót, oraz rozliczenia końcowego kontraktu, a także w 

okresie rękojmi dla robót budowlanych wynoszących 5 lat.

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

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 113-257381

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: tak

V.2) Udzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówieniaUdzielenie zamówienia
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Sekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniająceSekcja VI: Informacje uzupełniające

V.2.1) Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:Data zawarcia umowy:

24/09/2018

V.2.2) Informacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertachInformacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 6

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 

0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami 

UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcyNazwa i adres wykonawcy

Bico Group Tomasz Przybylski

ul. Rembielińska 20 lok. 85

Warszawa

03-352

Polska

Kod NUTS: PL7

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 320 440.36 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwaInformacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona 

podwykonawcom: 

Doradztwo i konsultacja, nadzór (Zachodnie centrum Konsultingowe "EURO 

INVEST Sp. z o.o.)

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.
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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.

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
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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:

23/10/2018
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