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Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi
2016/S 175-314390
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Warszawa
00-048
Polska
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzdw.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: ”Budowa i
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową
nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754.
Numer referencyjny: 040/16
II.1.2) Główny kod CPV
71247000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na
zarządzaniu, kontroli i nadzorze nad realizacją umowy o roboty
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budowlane, zwanej w dalszej treści również „Kontraktem”, dla Projektu,
realizowanego pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od
skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko
do drogi wojewódzkiej nr 754 – odcinek I od km 29+451,00 do km
37+690,00 – przewidzianego do dofinansowania ze środków EFRR w
ramach RPO WM.
1.2 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.
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 377 000.00 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL12
II.2.4) Opis zamówienia:
1.1 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 i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od
skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko
do drogi wojewódzkiej nr 754 – odcinek I od km 29+451,00 do km
37+690,00 – przewidzianego do dofinansowania ze środków EFRR w
ramach RPO WM.
1.2 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.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas stawienia się inspektora nadzoru
inwestorskiego na nieplanowane wezwanie Zamawiającego / Waga: 5
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Inwestycja jest przewidziana do
dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM.
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych
(GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:
tak
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 056-093890
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
V.2)
V.2.1)
V.2.2)

V.2.3)

V.2.4)

V.2.5)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy:
31/08/2016
Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 13
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
Nazwa i adres wykonawcy
Robert Siemieniewski P.H.U. BAUMARK
ul. I Armii Wojska Polskiego 106
Wyszków
07-202
Polska
Kod NUTS: PL12
Wykonawcą jest MŚP: tak
Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 500
000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 377 000.00 PLN
Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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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 mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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. 27 ust. 2, albo w terminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
wnosi się
wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia
umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się
nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Źródło, 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:
08/09/2016
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