
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

SR.272.u.03.2022.RG Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nad realizacją inwestycji pn.: Budowa zatok
parkingowych w miejscowości Stegna przy ul. Morskiej przy DPS MORS”.

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.03.2022.RG Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nad realizacją inwestycji pn.: Budowa zatok
parkingowych w miejscowości Stegna przy ul. Morskiej przy DPS MORS”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d614d367-c79b-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00174132/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24 12:43

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001165/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 SR.272.u.03.2022.RG Nadzór inwestorski nad robotami drogowymi: w Stegnie; Marzęcinie; Jantarze; Sztutowie i
Piaskowcu

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
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00140955/01

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.03.2022.RG

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

Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej jako Inspektor), nad realizacją
inwestycji pn.: Budowa zatok parkingowych w miejscowości Stegna przy ul. Morskiej przy Domu Pomocy Społecznej
MORS”.
2. Opis robót budowlanych nad których realizacją ma być pełniony nadzór inwestorski: 
1) lokalizacja – inwestycja znajduje się na terenie: powiatu nowodworskiego, gmina Stegna, jednostka ewidencyjna:
221004_2 Stegna, obręb ewidencyjny: 0015 Stegna, działka nr 1252/11, 100/37, 100/57, 157/8, 99/7, w km 0+610 – 0+740; 
2) szacunkowa wartość inwestycji będącej przedmiotem nadzoru: 285.552,85 zł;
3) zakres robót:
a) budowa 4 sztuk zatok parkingowych dla niepełnosprawnych w technologii:
 warstwa ścieralna kostka betonowa o grubości 8 cm;
 kolor kostki – niebieski lub szary z pomalowaniem na kolor niebieski z oznakowaniem poziomym i pionowym);
 podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3 cm;
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości. 15 cm; 
 geotkanina. 
b) budowa 47 sztuk zatok parkingowych dla samochodów osobowych, oraz budowa 8 sztuk zatok dla pojazdów
wolnobieżnych w technologii:
 warstwa ścieralna kostka betonowa gr. 8 cm;
 kolor grafit linie segregacyjne z kostki koloru kontrastującego – czerwonego lub płyta ażurowa typu „MEBA” o grubości 8 cm
(kolor naturalny beton linie segregacyjne z kostki koloru kontrastującego – czerwonego, wypełnienie płyt 5 cm mieszanka
cementowo-piaskowa; o grubości 3cm grys frakcji 2-5);
 podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3 cm;
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm;
 geotkanina. 
c) budowa chodników w technologii:
 warstwa ścieralna kostka betonowa o grubości 6 cm;
 kolor szary;
 podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3 cm;
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10cm; 
 geotkanina.
d) oczyszczenie sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonanie dodatkowej studni rewizyjnej;
e) w ofercie należy uwzględnić wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dotyczącego SPP utworzonej w ramach
budowy zatok parkingowych na koszt wykonawcy;
f) na czas trwania przebudowy wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu, która musi
zostać zatwierdzona przez zarządzającego ruchem na tej drodze;
g) przed rozpoczęciem robót należy poinformować gestorów sieci o rozpoczęciu robót;
h) rozwiązania techniczne zostały zawarte w opracowaniu projektowym;

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

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Inwest-Drog Dariusz Jastrzębski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7421960416

7.3.3) Ulica: Myślęcin

7.3.4) Miejscowość: Elbląg

7.3.5) Kod pocztowy: 82-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
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