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Ogłoszenie nr 510132022-N-2020 z dnia 21-07-2020 r.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla
zadania: „Poprawa dostępności regionu przygranicznego poprzez przebudowę drogi

wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – nr postępowania 075/20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
PLBU.02.01.00-14-0003/17-00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 539377-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny
13305749000000, ul. ul. Mazowiecka  14, 00-048  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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Poprawa dostępności regionu
przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na
rzece Toczna w m. Łosice” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-
Ukraina 2014-2020 – nr postępowania 075/20

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
075/20

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: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania inwestycyjnego pn.:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.„Poprawa
dostępności regionu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698 wraz z
remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice” w ramach Programu Współpracy
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NAZWA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla
zadania: „Poprawa dostępności regionu przygranicznego
poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z
remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice” w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-
Ukraina 2014-2020

Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020 zwanym w dalszej treści również
„Kontraktem”. 1.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz
Zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z koordynowaniem prac inspektorów
poszczególnych branż, profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania
inwestycyjnego i obejmuje w szczególności wszystkie czynności przewidziane dla inspektora
nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) zarządzaniem inwestycją oraz na kontrolą i nadzorem nad
realizacją Kontraktu wraz z jego rozliczeniem. Usługa polega także na opiniowaniu i doradztwie
Zamawiającemu w zakresie rozwiązań projektowych, rozwiązań technicznych, kosztorysowych
etc. 1.3. Inspektor Koordynator wraz z swoim personelem będą działać zgodnie z rolą, jaką mu
przypisano w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w dokumentacji przetargowej
Kontraktu i dokumentacji przetargowej na nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego oraz z
aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane. Szczegółowy zakres robót budowlanych
objętych nadzorem określa dokumentacja projektowa. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania i ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z „Wytycznymi w zakresie informacji i
promocji” dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020.
1.5. 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.
1.6. 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. 1.7. Zamawiający stosownie do
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie
realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: - praca osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rozliczenia kontraktu.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 765644.37 
Waluta PLN
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: INFRACOMPLEX Tomasz Wrzosek 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Juliana Fałata 118 
Kod pocztowy: 43-360 
Miejscowość: Bystra 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

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

Cena wybranej oferty/wartość umowy 399750.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 399750.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 899130.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy: Pełnienie
funkcji Inspektora Koordynatora - GRAMAR Sp. z o.o.

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. 


