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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50558-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Garwolin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2021/S 021-050558

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
Adres pocztowy: ul. Mazowiecka 26
Miejscowość: Garwolin
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wanda Nowicka, Kamil Baran
E-mail: wnowicka@pzdgarwolin.pl 
Tel.:  +48 256852607
Faks:  +48 256822215
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/
Adres profilu nabywcy: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa Powiatu Garwolińskiego nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami powiatowymi

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad jej przygotowaniem dla zadania pn.: „Budowa mostu 
na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”
Numer referencyjny: WO.242.8.2020

II.1.2) Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Część 1 – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. 
Antonówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi w podziale na 3 odcinki. W etapie 
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I przewidziano wykonanie opracowań projektowych poprzedzających uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i uzyskanie decyzji środowiskowej. W etapie II przewidziano wykonanie opracowań 
projektowych poprzedzających uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i uzyskanie 
decyzji ZRID. II etap obejmuje w szczególności wykonanie koncepcji programowej, projektu budowlanego z 
dokumentacją dla potrzeby uzyskania decyzji ZRID, dokumentacji technicznej – projekt wykonawczy.
Część 2 – nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, w tym kompleksowa wielobranżowa 
weryfikacja wszelkich opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji 
projektowej o której mowa w części 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku OPZ 
do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 738 172.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. 
Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” wraz z nadzorem autorskim.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Maciejowice, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, POLSKA.
Gmina Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1 – opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. 
Antonówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi w podziale na 3 odcinki. W etapie 
I przewidziano wykonanie opracowań projektowych poprzedzających uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i uzyskanie decyzji środowiskowej. Na etapie I przygotowane będą wspólne opracowania 
dla wszystkich trzech odcinków łącznie. I etap obejmuje w szczególności wykonanie studium korytarzowego 
z analizą wielokryterialną, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, materiałów do decyzji 
środowiskowej i uzyskanie decyzji.
W etapie II przewidziano wykonanie opracowań projektowych poprzedzających uzyskanie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej i uzyskanie decyzji ZRID. II etap obejmuje w szczególności wykonanie 
koncepcji programowej, projektu budowlanego z dokumentacją dla potrzeby uzyskania decyzji ZRID, 
dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy) oraz sporządzenie specyfikacji technicznych, przedmiarów, 
kosztorysów ofertowych i inwestorskich. Most przez rzekę Wisłę posiadać będzie przekrój ruchowy z dwoma 
jezdniami po 2 pasy ruchu w każdą stronę. Drogę główną, stanowiącą dojazd do obiektu mostowego, należy 
zaprojektować dla klasy G, obciążenia 115 kN/oś, prędkości projektowej 60 km/h, częściowo z przekrojem 
dwujezdniowym 2/2, częściowo z przekrojem jednojezdniowym 1/2, kategoria drogi: powiatowa. Na całej 
długości trasy (w tym na moście przez rzekę Wisłę) wykonane będą chodniki i ścieżka rowerowa. W ramach 
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zadania przewiduje się realizację kanału technologicznego, oświetlenia, odwodnienia i usunięcie kolizji z siecią 
uzbrojenia.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 
ust. 1a ustawy Pzp w przypadku nie podpisania umów o dofinansowanie z samorządami Powiatu Kozienickiego 
lub Gminy Maciejowice lub Gminy Kozienice.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie zespołu projektowego / Waga: 0.4
Cena - Waga: 0.6

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Dla część 1: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Pełna treść zapisów dotyczących wymagań dotyczących wadium została określona w pkt 16 SIWZ.
Dodatkowy kod CPV:
71351000 – usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa mostu na rzece Wiśle 
pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Maciejowice, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, POLSKA.
Gmina Kozienice, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2 – nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, w tym kompleksowa wielobranżowa 
weryfikacja wszelkich opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji 
projektowej, o której mowa w części 1. Weryfikacji podlegają wszystkie opracowania projektowe i usługi, o 
których mowa w OPZ i TER dla opracowania dokumentacji projektowej wg części 1 zamówienia. Nadzór i 
weryfikacja dotyczyć będzie w szczególności terminowej realizacji poszczególnych elementów dokumentacji 
projektowej, kompletności i spójności poszczególnych opracowań, zgodności rozwiązań z wymaganiami 
zamawiającego oraz wszelkimi przepisami prawa, wytycznymi, normami, warunkami technicznymi, decyzjami 
administracyjnymi etc., racjonalności zaprojektowanych rozwiązań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku OPZ do SIWZ
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 
ust. 1a ustawy Pzp w przypadku nie podpisania umów o dofinansowanie z samorządami Powiatu Kozienickiego 
lub Gminy Maciejowice lub Gminy Kozienice.

01/02/2021 S21
https://ted.europa.eu/TED

3 / 6



Dz.U./S S21
01/02/2021
50558-2021-PL

4 / 6

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie zespołu projektowego / Waga: 0.4
Cena - Waga: 0.6

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Dla część 2: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
Pełna treść zapisów dotyczących wymagań dotyczących wadium została określona w pkt 16 SIWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 172-415323

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. 
Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” wraz z nadzorem autorskim

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/01/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 9
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: 10
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Most-Projekt sp. z o.o. sp. k.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL9721248249
Adres pocztowy: ul. Trójpole 3b
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-693
Państwo: Polska
E-mail: biuro@most-projekt.pl 
Tel.:  +48 609099233
Adres internetowy: www.most-projekt.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 926 372.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 279 910.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Wszystkie części zamówienia za wyjątkiem czynności wykonywanych przez projektanta specjalności drogowej i 
mostowej.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa mostu na rzece Wiśle 
pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawca na wezwanie 
zamawiającego przedstawi wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z zapisami SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2021
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