
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej Jarosław-Radymno (ZEK) 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650903227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 17

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 621 64 49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzdjaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdjaroslaw.pl

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

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Roboty drogowe - zarządzanie drogami powiatowymi

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:
Wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej Jarosław-Radymno (ZEK) 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b975f12a-e253-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00208819/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-14 13:44

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018740/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie projektu ścieżki pieszo – rowerowej Jarosław – Radymno (ZEK) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00190797/01

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: ZP.271.1.12.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 81300,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich opinii,
zezwoleń, zgłoszeń, postanowień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, opracowań i projektów pozwalających na realizację
zadania inwestycyjnego pn.: 
"Wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej Jarosław-Radymno (ZEK) wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
2. Dokumentacja będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę
Prawo zamówień publicznych. Wykonawca opisze w Dokumentacji projektowej technologię robót oraz materiały, urządzenia
i inne wyroby w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie uczestników postępowania
przetargowego na wykonanie robót wg przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień
publicznych, w tym jej art. 99. Wykonawca zobowiązuje się do opisywania zaproponowanych materiałów i urządzeń za
pomocą cech technicznych i jakościowych, a jeżeli nie jest to możliwe ze względu na specyfikę i nie ma możliwości opisania
za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca podaje znak towarowy lub nazwę producenta bądź nazwę
wyrobu, to wskazaniom takim winny towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z informacją, co należy rozumieć pod
określeniem równoważności oraz jakimi wymaganymi parametrami ona się cechuje. 
3. Projektowany zakres usług swoim zakresem obejmuje wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej o szacunkowej
długości ok. 15 km w nawiązaniu do projektowanej kładki na rzece San przez Urząd Miasta Jarosławia do "ZEK" w m.
Radymno oraz dwóch kładek pieszo rowerowych na rzece San i Szkło , które będą umożliwiać połączenie ruchu pieszych
oraz rowerzystów pomiędzy m. Jarosław a m. Radymno. 
Ścieżkę pieszo rowerowa należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
natomiast obiekty należy zaprojektować zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Kładki należy
zaprojektować uwzględniając istniejące uwarunkowania lokalizacyjne (w tym między innymi: usytuowanie działek
przyległych) oraz z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.
Ponadto na całej długości projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej należy uwzględnić możliwość rozmieszczenia małej
architektury t.j. oświetlenia, koszy na śmieci, stojaków na rowery , ławki oraz samoobsługowe stacje napraw rowerów.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

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:
Wartość najkorzystniejszej oferty to 960.000,00 zł brutto, cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego,
który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 100.000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć
kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.
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SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 960000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 960000,00 PLN

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

ZP.271.1.12.2022 - postępowanie unieważnione.
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