
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

SR.272.u.28.2022.RG „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową czterech dróg w Powiecie
Nowodworskim t.j.: nr 2334G; 2329G; 2316G; 2309G”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowodworski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Władysława Sikorskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@nowydworgdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nowydworgdanski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
SR.272.u.28.2022.RG „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową czterech dróg w Powiecie
Nowodworskim t.j.: nr 2334G; 2329G; 2316G; 2309G”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2a83b5d-0d87-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338093/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07 15:21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001165/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 SR.272.u.28.2022.RG „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową czterech dróg w
Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej nr 2334G, droga 2329G, droga 2316G, droga 2309G

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00338093/01 z dnia 2022-09-07

2022-09-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00279176/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SR.272.u.28.2022.RG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1 – pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2329G na odcinku
Broniewo – Wiśniówka o dł. 990 mb:
a) lokalizacja: inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Stegna, jednostka ewidencyjna:
221004_2 Stegna, obręb ewidencyjny: 0001 Bronowo, działki 186, 210;
b) wytyczne do prac budowlanych: szczegółowy zakres prac odjętych przedmiotem nadzoru inwestorskiego wskazany jest w
projekcie technicznym opracowanym przez firmę: TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST);
c) parametry przebudowywanej drogi:
 długość drogi: około 990 mb;
 szerokość nawierzchni jezdni: 5,5 m;
 nawierzchnia pobocza od strony północnej o szerokości 0.75 m;
 nawierzchnia pobocza od strony południowej o szerokości 1,25 m;
 peron przystankowe o szerokości 1,5 m;
 odmulenie istniejących rowów.
d) termin realizacji nadzorowanej inwestycji: 90 dni kalendarzowych;
e) wartość szacunkowa netto nadzorowanej inwestycji: 1.434.603,25 zł.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 7000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2 – pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2334G na
skrzyżowaniu w miejscowości Jeziernik o dł. 255 mb:
a) lokalizacja: inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Ostaszewo, jednostka ewidencyjna:
221003_2 Ostaszewo, obręb ewidencyjny: 0002 Jeziernik, działki 161, 242;
b) wytyczne do prac budowlanych: szczegółowy zakres prac odjętych przedmiotem nadzoru inwestorskiego wskazany jest w
projekcie zagospodarowania terenu (projekt budowlany), opracowanym przez firmę: TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6,
83-010 Rotmanka oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST);
c) parametry przebudowywanej drogi:
 długość drogi: około 255 mb;
 szerokość nawierzchni jezdni: od 6 m do 6,8 m;
 nawierzchnia jezdni ograniczona krawężnikiem na ławie z oporem po północnej stronie;
 wykonanie chodnika.
d) termin realizacji nadzorowanej inwestycji: 90 dni kalendarzowych;
e) wartość szacunkowa netto nadzorowanej inwestycji: 673.861,18 zł.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 4000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 3 – pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2316G na odcinku
Łaszka – Płonina o dł. 990mb:
a) lokalizacja: inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Sztutowo, jednostka ewidencyjna:
221005_2 Sztutowo, obręb ewidencyjny: 0001 Groszkowo, działka 39, obręb ewidencyjny: 0005 Płonina, działki nr 4, 26;
b) wytyczne do prac budowlanych: szczegółowy zakres prac odjętych przedmiotem nadzoru inwestorskiego wskazany jest w
projekcie zagospodarowania terenu (projekt budowlano-wykonawczy), opracowanym przez firmę: TRASA Mirosław Klotzke
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ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST);
c) zakres robót (parametry przebudowywanej drogi:
 długość drogi: około 990 m;
 szerokość nawierzchni jezdni: 5 m;
 nawierzchnia poboczy obustronnych o szerokości 0.75 m;
 oczyszczenie istniejących przepustów pod koroną drogi oraz zjazdami wraz z remontem przyczółków;
 uzupełnienie do nowej niwelety kruszywem łamanym 0/31,5 w obrębie istniejących zjazdów i mieszanką bitumiczną;
 odmulenie istniejących rowów.
d) termin realizacji nadzorowanej inwestycji: 90 dni kalendarzowych;
e) wartość szacunkowa netto nadzorowanej inwestycji:1.615.721,47 zł.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 7000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 4 – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2309G w m.
Żelichowo o długości około 990 mb:
a) lokalizacja: inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Nowy Dwór Gdański, jednostka
ewidencyjna: 221002_5 Nowy Dwór Gdański, obręb ewidencyjny: 0021 Żelichowo, działki 145/12, 142/4, 188/1, 145/4,
145/3, 145/6.
b) wytyczne do prac budowlanych: szczegółowy zakres prac odjętych przedmiotem nadzoru inwestorskiego wskazany jest w
projekcie technicznym, opracowanym przez firmę: TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST);
c) zakres robót (parametry przebudowywanej drogi:
 długość drogi: około 990 m;
 szerokość nawierzchni jezdni: 5,5 m;
 nawierzchnia poboczy obustronnych z kruszywa o szerokości 1 m;
 nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 10x20 cm;
 studnie i zasuwy należy wysokościowo wyregulować do projektowanej niwelety drogi,
d) termin realizacji nadzorowanej inwestycji: 90 dni kalendarzowych;
e) wartość szacunkowa netto nadzorowanej inwestycji: 2.075.543,01 zł.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 7500,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę nadzoru inwestorskiego było uzależnione od wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na
roboty drogowe. Ogłoszone przez Zamawiającego postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót drogowych
zostało unieważnione, dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 pkt 5, ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do
unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego na usługę nadzoru inwestorskiego było uzależnione od wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na
roboty drogowe. Ogłoszone przez Zamawiającego postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót drogowych
zostało unieważnione, dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 pkt 5, ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do
unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę nadzoru inwestorskiego było uzależnione od wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na
roboty drogowe. Ogłoszone przez Zamawiającego postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót drogowych
zostało unieważnione, dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 pkt 5, ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do
unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę nadzoru inwestorskiego było uzależnione od wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym na
roboty drogowe. Ogłoszone przez Zamawiającego postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót drogowych
zostało unieważnione, dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 pkt 5, ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do
unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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