Ogłoszenie nr 510094230-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku o długości
910 m od km 21+853 do km 22+763
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540861-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 13038229700000, ul. ul. Mazowiecka 7,
06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 737 814, e-mail
pzd@pzdciechanow.pl, faks 236 725 414.
Adres strony internetowej (url): http://pzdciechanow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku o długości 910 m od km 21+853
do km 22+763
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.231.15.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji
pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku o
długości 910 m od km 21+853 do km 22+763. 2. W ramach realizacji zadania Inspektor Nadzoru
zobowiązany będzie do: 1) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz zasadami wiedzy
technicznej, 2) sprawdzania jakości i zgodności robót z dokumentacją projektową - projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - wykonawczymi, normami i
przepisami BHP oraz do stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane, w tym sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych
wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji
dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu, 3) sprawdzania i odbioru

robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach
technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 4) potwierdzania faktycznie
wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 5) współpracy z
projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji
projektowej, 6) bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowofinansowym robót, 7) podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy, 8)
uczestniczenia w radach budowy i sporządzanie protokołów z dokonanych ustaleń, 9) zatwierdzania
materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy i
dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów, 10) wydawania kierownikom
budowy/robót poleceń - potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub
elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót
budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10,a także informacji i dokumentów potwierdzających
dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobów budowlanych, 11) żądania od kierowników budowy/robót dokonania
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych
robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź
spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 12)
kontrolowania ilości i terminowości wykonywanych robót, tj.: a) kontrolowanie prawidłowości
prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie
okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, b) uczestniczenie w
dokonywaniu odbiorów częściowych i ostatecznych robót, c) przygotowanie zadania
inwestycyjnego do odbioru końcowego - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji
powykonawczej, w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, d) sprawdzanie faktur
wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót, e) sporządzenie pełnego
rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji, f) uczestnictwo w odbiorze inwestycji po
upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych, 13) składania
sprawozdań miesięcznych z postępu robót - w sprawozdaniu należy przedstawić: a) szczegółowy
wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy, b)
analizę zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym, c) informacje o
napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich rozwiązanie
(wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót); 14)
niezależnie od składania sprawozdań Inspektor Nadzoru będzie informował na bieżąco
Zamawiającego o przebiegu prac, 15) w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót,
wykonanie inwentaryzacji budowy oraz ustalenie wartości wykonanych przez wykonawcę robót w
oparciu o stawki kosztorysu ofertowego, faktycznego zaawansowania robót na dzień ich
przerwania, a także przygotowanie kosztorysów inwestorskich na roboty niewykonane celem
określenia zakresu dla nowego wykonawcy robót, 16) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego
celem podjęcia stosownych decyzji co do zlecenia wykonawcy robót, robót dodatkowych nie
przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót w przypadku zajścia konieczności ich
wykonania, w tym złożenie propozycji protokołu konieczności, 17) nadzór nad ewentualnymi
robotami dodatkowymi, 18) nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona
skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie
Zamawiającego - w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru
będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego. 19)
Pobyt na placu budowy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz podpisem na
liście obecności. 20) Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego
określa art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1332
z późn. zm.) 3. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj
wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji

zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4512.19
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Usługi Projektowe Andrzej Dusiński
Email wykonawcy: andrzej_dusinski@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Warszawska 1 lok. 19
Kod pocztowy: 06-500
Miejscowość: Mława
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4797.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4797.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4797.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

