
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych, z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowotomyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631276937

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Tomyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48614426700

1.5.8.) Numer faksu: +44614423589

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

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatnowotomyski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/615694

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:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych, z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8ad8f51-d802-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00186520/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-31 11:52

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026609/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę dróg powiatowych z podziałem na części

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:
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Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00169034/01

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.272.18.2022

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
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr
2739P w m. Niegolewo wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie
inwestycji z podziałem na następujące etapy:
1.1. Etap I zamówienia obejmuje: Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 2739P w m. Niegolewo wraz z jej
uzgodnieniem z Zamawiającym.
1.2. Etap II zamówienia obejmuje: Wykonanie na podstawie wcześniej zatwierdzonej koncepcji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowę drogi o dł. ok. 1,8 km wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów
zezwalających na rozpoczęcie inwestycji obejmującej m.in.:
� przebudowę istniejącej jezdni w celu uzyskania szerokości pasa ruchu 3,00m,
� przebudowę skrzyżowania,
� budowę/przebudowę zjazdów na posesje, pola i drogi wewnętrzne,
� budowę/przebudowę zatok i peronów autobusowych,
� budowę chodników ( w miejscu dojść do przejść dla pieszych, zatok i peronów autobusowych oraz w pozostałym zakresie
uzgodnionym z zamawiającym),
� budowę oświetlenia skrzyżowania i przejść dla pieszych,
� budowę/przebudowę elementów odwodnienia (rowy, przepusty, drenaże, ścieki itp.),
� elementy małej architektury (wiaty przystankowe, ławki, kosze itp.),
� zieleń ( trawniki, nasadzenia kompensacyjne drzew itp.),
� przebudowę ewentualnych kolizji (branża teletechniczna, gazowa, sanitarna, elektryczna),
� budowę kanału technologicznego
1.3. Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla II etapu zamówienia powinna zawierać w szczególności:
1) Zaktualizowane mapy do celów projektowych w skali 1:500 w postaci cyfrowej dla odcinka będącego przedmiotem
zamówienia + mapa nieaktualizowana oraz ewidencyjna + wypisy z rejestru gruntów;
2) Pomiar natężenia ruchu; 
3) Dokumentację geotechniczną z opinią w zakresie niezbędnym do sporządzenia prawidłowego projektu zgodną z
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012 r., poz. 463);
4) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji ( decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego itp.);
5) Uzgodniony projekt branży drogowej;
6) Uzgodniony projekt branży sanitarnej uwzględniający konieczne do odwodnienia elementy pasa drogowego;
7) Uzgodniony projekt kanalizacji teletechnicznych;
8) Uzgodniony projekt usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej (branża teletechniczna, gazowa, sanitarna i
elektryczna);
9) Inwentaryzację zieleni wraz z projektem wycinki zadrzewień i zagospodarowania terenu inwestycji nowymi nasadzeniami;
10) Operat wodno-prawny/zgłoszenie wodno-prawne;
11) Plan BIOZ;
12) Uzgodnienie ZUDP;
13)Uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem inwentaryzacji istniejącego oznakowania;
14) Uzgodniony projekt podziału nieruchomości w zakresie terenu niezbędnego do przejęcia na rozbudowę pasa drogowego
(ilość działek przyjęta do podziału: 3 szt.);
15) Kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą;
16) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
17) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie;
18) Uzyskanie ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie inwestycji;
19) Wszystkie inne wyżej nie wymienione opracowania i materiały niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentacji
projektowo – kosztorysowej (inwentaryzacja przyrodnicza, pomiar natężenia ruchu, prognozy rozprzestrzeniania się hałasu
w pasie drogowym, prognozy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu itp.)
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace objęte umową, na okres 36 miesięcy, która
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będzie liczona od daty bezusterkowego odbioru dokumentacji potwierdzonego przez Strony protokołem odbioru.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad w okresie gwarancji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres wykonania, wszystkie szczegółowe informacje na temat wymagań
projektowych, warunki realizacji zawierają załączniki do niniejszej SWZ - zał. A – OPZ ( opis przedmiotu zamówienia), oraz
zał. nr 5 – istotne postanowienia umowy do SWZ.

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

4.5.5.) Wartość części: 92989,95 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr
2738P w m. Śliwno wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie
inwestycji z podziałem na następujące etapy:
1.1. Etap I zamówienia obejmuje: Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno wraz z jej
uzgodnieniem z Zamawiającym.
1.2. Etap II zamówienia obejmuje: Wykonanie na podstawie wcześniej zatwierdzonej koncepcji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowę drogi o dł. ok. 0,53 km wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów
zezwalających na rozpoczęcie inwestycji obejmującej m.in.:
� przebudowę istniejącej jezdni w celu uzyskania szerokości pasa ruchu 3,00m,
� przebudowę skrzyżowania,
� budowę/przebudowę zjazdów na posesje, pola i drogi wewnętrzne,
� budowę/przebudowę zatok i peronów autobusowych,
� budowę chodników ( w miejscu dojść do przejść dla pieszych, zatok i peronów autobusowych oraz w pozostałym zakresie
uzgodnionym z zamawiającym),
� budowę oświetlenia skrzyżowania i przejść dla pieszych,
� budowę/przebudowę elementów odwodnienia (rowy, przepusty, drenaże, ścieki itp.),
� elementy małej architektury (wiaty przystankowe, ławki, kosze itp.),
� zieleń ( trawniki, nasadzenia kompensacyjne drzew itp.),
� przebudowę ewentualnych kolizji (branża teletechniczna, gazowa, sanitarna, elektryczna),
� budowę kanału technologicznego
1.3. Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla II etapu zamówienia powinna zawierać w szczególności:
1) Zaktualizowane mapy do celów projektowych w skali 1:500 w postaci cyfrowej dla odcinka będącego przedmiotem
zamówienia + mapa nieaktualizowana oraz ewidencyjna + wypisy z rejestru gruntów;
2) Pomiar natężenia ruchu; 
3)Dokumentację geotechniczną z opinią w zakresie niezbędnym do sporządzenia prawidłowego projektu zgodną z
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012 r., poz. 463);
4) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji (decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego itp.);
5) Uzgodniony projekt branży drogowej;
6) Uzgodniony projekt branży sanitarnej uwzględniający konieczne do odwodnienia elementy pasa drogowego;
7) Uzgodniony projekt kanalizacji teletechnicznych;
8) Uzgodniony projekt usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej (branża teletechniczna, gazowa, sanitarna i
elektryczna);
9) Inwentaryzację zieleni wraz z projektem wycinki zadrzewień i zagospodarowania terenu inwestycji nowymi nasadzeniami;
10) Operat wodno-prawny/zgłoszenie wodno-prawne;
11) Plan BIOZ;
12) Uzgodnienie ZUDP;
13) Uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem inwentaryzacji istniejącego oznakowania;
14) Kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą;
15) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
16) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie;
17) Uzyskanie ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie inwestycji;
18) Wszystkie inne wyżej nie wymienione opracowania i materiały niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentacji
projektowo – kosztorysowej (inwentaryzacja przyrodnicza, pomiar natężenia ruchu, prognozy rozprzestrzeniania się hałasu
w pasie drogowym, prognozy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu itp.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres wykonania, wszystkie szczegółowe informacje na temat wymagań
projektowych, warunki realizacji zawierają załączniki do niniejszej SWZ - zał. B – OPZ ( opis przedmiotu zamówienia), oraz
zał. nr 5 – istotne postanowienia umowy do SWZ.

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

4.5.5.) Wartość części: 27380,37 PLN

Część 3
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4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr
2738P w m. Trzcianka wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie
inwestycji z podziałem na następujące etapy:
1.1. Etap I zamówienia obejmuje: Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka wraz z jej
uzgodnieniem z Zamawiającym.
1.2. Etap II zamówienia obejmuje: Wykonanie na podstawie wcześniej zatwierdzonej koncepcji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowę drogi o dł. ok. 1,25 km wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub
potwierdzeniem skutecznego zgłoszenia m.in.:
� przebudowę istniejącej jezdni w celu uzyskania szerokości pasa ruchu 3,00m,
� przebudowę skrzyżowania,
� budowę/przebudowę zjazdów na posesje, pola i drogi wewnętrzne,
� budowę/przebudowę zatok i peronów autobusowych,
� budowę chodników ( w miejscu dojść do przejść dla pieszych, zatok i peronów autobusowych oraz w pozostałym zakresie
uzgodnionym z zamawiającym),
� budowę oświetlenia skrzyżowania i przejść dla pieszych,
� budowę/przebudowę elementów odwodnienia (rowy, przepusty, drenaże, ścieki itp.),
� elementy małej architektury (wiaty przystankowe, ławki, kosze itp.),
� zieleń ( trawniki, nasadzenia kompensacyjne drzew itp.),
� przebudowę ewentualnych kolizji (branża teletechniczna, gazowa, sanitarna, elektryczna),
� budowę kanału technologicznego
1.3. Kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla II etapu zamówienia powinna zawierać w szczególności:
1) Zaktualizowane mapy do celów projektowych w skali 1:500 w postaci cyfrowej dla odcinka będącego przedmiotem
zamówienia + mapa nieaktualizowana oraz ewidencyjna + wypisy z rejestru gruntów;
2) Pomiar natężenia ruchu; 
3)Dokumentację geotechniczną z opinią w zakresie niezbędnym do sporządzenia prawidłowego projektu zgodną z
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012 r., poz. 463);
4) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji (decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego itp.);
5) Uzgodniony projekt branży drogowej uwzględniający profile podłużne zjazdów na posesje;
6) Uzgodniony projekt branży sanitarnej uwzględniający konieczne do odwodnienia elementy pasa drogowego;
7) Uzgodniony projekt kanalizacji teletechnicznych;
8)Uzgodniony projekt usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej (branża teletechniczna, gazowa, sanitarna i
elektryczna);
9) Inwentaryzację zieleni wraz z projektem wycinki zadrzewień i zagospodarowania terenu inwestycji nowymi nasadzeniami;
10) Operat wodno-prawny/zgłoszenie wodno-prawne;
11) Plan BIOZ;
12) Uzgodnienie ZUDP;
13)Uzgodniony projekt stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem inwentaryzacji istniejącego oznakowania;
14) Kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą; 
15) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (z podziałem dla odcinków);
16) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie;
17) Uzyskanie ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
18) Wszystkie inne wyżej nie wymienione opracowania i materiały niezbędne do prawidłowego sporządzenia dokumentacji
projektowo – kosztorysowej (inwentaryzacja przyrodnicza, pomiar natężenia ruchu, prognozy rozprzestrzeniania się hałasu
w pasie drogowym, prognozy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu itp.)
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace objęte umową, na okres 36 miesięcy, która
będzie liczona od daty bezusterkowego odbioru dokumentacji potwierdzonego przez Strony protokołem odbioru.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad w okresie gwarancji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres wykonania, wszystkie szczegółowe informacje na temat wymagań
projektowych, warunki realizacji zawierają załączniki do niniejszej SWZ - zał. C – OPZ ( opis przedmiotu zamówienia), oraz
zał. nr 5 – istotne postanowienia umowy do SWZ.

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

4.5.5.) Wartość części: 64576,35 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 1 ustawy
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5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono
żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość
składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art.
255-258 (art. 259 ustawy Pzp).
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) w
wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.05.2022r. do godz. 9:00 w zakresie części 1 - Opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2739P w m. Niegolewo” - nie złożono żadnej oferty.
Wobec braku ofert w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 1, spełniona jest wskazana w art. 255 pkt 1) ustawy
Prawo zamówień publicznych przesłanka unieważnienia postępowania.

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 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono
żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość
składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art.
255-258 (art. 259 ustawy Pzp).
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) w
wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.05.2022r. do godz. 9:00 w zakresie części 2 - Opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Śliwno” - nie złożono żadnej oferty
Wobec braku ofert w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 2 spełniona jest wskazana w art. 255 pkt 1) ustawy
Prawo zamówień publicznych przesłanka unieważnienia postępowania.

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 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono
żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość
składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art.
255-258 (art. 259 ustawy Pzp).
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) w
wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.05.2022r. do godz. 9:00 w zakresie części 3 - Opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka” - nie złożono żadnej oferty.
Wobec braku ofert w przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 3 spełniona jest wskazana w art. 255 pkt 1) ustawy
Prawo zamówień publicznych przesłanka unieważnienia postępowania.
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