
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej, na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Wrzosowej
oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej, na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Słonecznej w

Legionowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: marsz. Józefa Piłsudskiego 41

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-120

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.legionowo.pl

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

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

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:
Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej, na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Wrzosowej
oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej, na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Słonecznej w
Legionowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b2f1209-477d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295493/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02 09:33

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001598/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Projekt budowy drogi gminnej ul. Wąskiej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul.
Słonecznej

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00271566/01

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: Rz.271.39.2021

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na
odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr
180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Słonecznej w Legionowie 
2. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na odcinku od
ul. Szwajcarskiej do ul. Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na
odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Słonecznej w Legionowie 
a także uzyskanie w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO zgody wodnoprawnej ( w rozumieniu ustawy
Prawo wodne) – o ile jest wymagana,
3. Zakres prac projektowych :
4. zebranie danych i niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania: aktualnych map do
celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych opinii, odstępstw, warunków technicznych od
gestorów sieci, uzgodnień, decyzji, ZUD itp., niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID,
5. opracowanie i zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości zgodnie z zaprojektowanymi
liniami rozgraniczającymi pas drogowy.
6. opracowanie projektu zagospodarowania terenu ,
7. opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego
8. opracowanie projektów technicznych, usunięcia kolizji, oświetlenia drogi, stałej i czasowej
organizacji ruchu, kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót .
9. odwodnienie drogi: powierzchniowo ( sączki, studnie chłonne, skrzynki rozsączające – w
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zależności od warunków gruntowych) lub do projektowanej kanalizacji deszczowej.
10. rodzaje nawierzchni do uzgodnienia z inwestorem.
11. Dokumentację projektową należy wykonać w następującej liczbie :
1) projekt zagospodarowania terenu – 5 egz, 
2) projekt architektoniczno – budowlany – 5 egz.
3) projekty techniczne (podzielone na branżę drogową, sanitarną, elektryczną, teletechniczną,
zieleni i inne branże) – 5 egz.
4) projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu – po 3 egz.,
5) kosztorys inwestorski– 2 egz., 
6) przedmiar robót – 2 egz.,

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
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