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uNr EWAZNTEN r E POSTEPOWAN lA

Wojewodztwo L6dzkie Zazqd Dr6g Wojew6dzkich w t-odzi (dalej jako ,,Zamawiajqcy")

uniewaznia postqpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego na Nadz6r inwestorski dla zadania

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych zwiqzanych z realiza$q zad. ,,Rozbudowa drogi

wojewodzkiej nr 713 na odc. Kurowice - Ujazd" - sprawowanie funkcji lnZyniera Kontraktu, na

podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieh publicznych (.t.

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. - dalej jako ,,Ustawa Pzp"), bowiem postqpowanie obarczone jest

niemozliwq do usuniqcia wadq, uniemoZliwiajqcq zawarcie niepodlegajqcej uniewaZnieniu umowy

w sprawie zam6wienia publicznego. Zamawiajqcy nie zamieScil na stronie internetowej specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia w dniu publikacji ogloszenia o zam6wieniu w Dzienniku Uzqdowym

Unii Europejskiej zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp. Wada ta jest nieusuwalna. Zgodnie

z komentarzem (M. Stachowiak [w:] W. DzierZanowski, J. Jezykowski, M. Stachowiak, Prawo

zam6wieh publicznych. Komentaz, LEX, 2014) oraz orzecznictwem - wyrok z dnia 29 czerwca2007r.

(UZPlZOl0-759107) nie zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej w dniu publikacji ogloszenia

o zam6wieniu uniemo2liwia zawarcie waznej umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

JednoczeSnie informujemy, ze ogloszenie o postqpowaniu zostanie ponownie opublikowane

w Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej izamieszczone na stronie internetowej Zamawiajqcego.

1訛う′M蔵発落〃働死ヵowsrd

Strona lnternetowa ZD1/V itab‖ ca ogloszen z dnia .1■  062017

www.zdw.lodz.pl
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Ogloszenie o udzieleniu zam6wienia

Wyniki postepowania

Uslugi

Dyrel(.ywa 2Ot4l24lUE
Sekcia l: lnshrtucia zamawiai4ca
1.1) Nazwa iadresy

Wojew6dztwo L6dzkie - Zazqd D169 Wojew6dzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3
L6d2

90-113
Polska

Osoba do kontaktow: Hanna Prokopek
rel.: +49 426162271
E-mail: h.prokopek@zdw.lodz.pl

Faks: +48 4261-62290

Kod NUTS: PL71
Adresy internetowe:
Gl6wny adres: wryw.zdw.lodz.pl

1.2) wsp6lnezam6wienie

1.4) Rodzai insq ucii zamawiajqcej
lnny rodzaj: zarz4dzanie drogami wojew6dzkimi w imieniu samorzqdu wojew6dztwa l6dzkiego

1.5) cl6wnyprzedmiotdzialalno6ci
lnna dzialalnos6: zarzqdzanie drogami wojew6dzkimi w imieniu samorzqdu wojew6dztwa l6dzkiego

Sekcia ll: Przedmiot
ll.1) Wielkos6 lub zakres zam6wienia

11.1.1) Nazwa:
Nadz6r inwestorski dla zadania ZaprojeKowanie i wykonanie rob6t budowlanych zwiaTanych z realizaci4zad.
,,Rozbudowa dr. woj. nr 713 na odc. Kurowice - Ujazd" - sprawowanie funkcji lnzyniera Kontraktu
Numer relerencyjny: D2.342.2A.2OL7

11.1.2) Gl6wny kod CPV

71247000

11.1.3) Rodzajzam6wienia
Ustugi

11.1.4) Kr6tki opis:
Zakres uslugi obejmuje:
a) zam6wienie podstawowe - pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Zaprojektowanie iwykonanie
rob6tbudowlanych zwiaTanych z realizacjE zadania ,,Rozbudowa drogi wo.iew6dzkiej nr 713 naodcinku
Kurowice -Ujaz d" - sprawowanie lunkcji lnzyniera Kontraktu
b) opcjq - pelnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: ZaprojeKowanie iwykonanie rob6t budowlanych
zwiqzanych z realizacjE zadania ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd,' -
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sprawowanie lunkcii lnzyniera Kontraktu w Okresie Rekojmi i Gwarancji zawady przez ok(es 12 miesiecy od
daty zakohczenia Swiadczenia uslugi, o kt6rej mowa w pkt. a)

ll. L.6) lnformacje o czesciach
To zam6wienie podzielone jest na czgSci: nie

11.1.7) Calkowita warto56 zam6wienia (bez VAT)

tt.2) opis
ll .2.1) Nazwa:

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
7L24AOOO

71300000

11.2.3) Mieisce Swiadczenia uslug
Kod NUTS: PL71

l.1.2.4) Opiszam6wienia:
Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie uslug zwiEzanych z pelnieniem nadzoru inwestorskiego -
sprawowanie funkcja lnzyniera Kontraktu dla zadania: ZaprojeKowanie iwykonanie rob6t budowlanych
zwiqzanych z realizacjq zadania ,,Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd"
lnwestycja bgdzie realizowana w oparciu o Warunki Og6lne KontraKu - identyczne z wydaniem angielsko-
polskim 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS, zaq ulowanym: ,,Warunka Kontraktu na urzQdzenia i

budowg z projektowaniem dla urzEdze6 elektrycznych i mechanicznych oraz rob6t budowlanych i

in2ynieryjnych projektowanych przez Wykonawcq" stanowiqcym tlumaczenie pienruszego wydania FIDIC 1999
(F6d6rationlnternationale des lng6nieurs-Conseils) zmienione poprzez Warunki Szczeg6lne Kontraktu.
ZAMOWIENIE PODSTAWOWE
Uslugi w szczeg6lno6ci obejmujq:
- zazEdzanie i koordynacje Kontraktem
- nadz6r oraz kontrolq nad opracowaniem i weMikacje dokumentacji projektowej
- Swiadczenie uslug zarzqdzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad rozbudowE drogi w zwiqzku z umowq
na projektowanie i roboty budowlane zawanq w wyniku oddzielnego postepowania zwanego w dalszej
czQSciKontraKem
- rozliczanie dokumentacji projehowej i rob6t budowlanych
- nadz6r nad dostosowaniem do wymagaf wynikalqcych z zapis6w decyzji o uwarunkowaniach
Srodowiskowych
- lvypetnianie obowiqzk6w sprawozdawczych, w tym \,vynikajqcych z procedur RPO i wsp6lpracq w tym zakresie
z Zamawiajqcym
- prowadzenie dzialari informacyjnych zviq2anych z realizacjE Kontraktu
-obsluga geodezyjna i laboratory.ina kontrolna. .

OPCJA

W ramach opcji do zadari Wykonawcy bgdzie nale2alo w szczeg6lnoSci:
.pelnienie uslug w okresie gwarancli i rgkojmi;
.finalizacja zadai \ 4ynikalqcych z obowiqzk6w na etapie budowy;
'dokonywanie minimum dw6ch przeglqd6w gwarancyjnych w roku wraz ze sporzEdzeniem protokol6w
'odbi6r \a/ykonanych rob6t zwiqzanych z usunigciem wad wraz z poSwiadczeniem ich usuniqcia przez
Wykonawce Rob6t budowlanych

'dostarczenie zamawiajEcemu wszelkich raport6w akt, certyfikat6w przygotowanych przez wykonawca Rob6t
po zakonczeniu rob6t.
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.wspieranie Zamawiaiqcego w negocjacjach dotyczqcych nierozstrzygnigtych roszczef

.Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiekt6w do dokonania przez Zamawiajqcego komisyjnego odbioru

pogwarancyjnego wraz z przygolowaniem wszelkich niezbednych dokument6w.
.wystawienie dla zamawiaiqcego Swiadectwa wykonania.

Zamawiajqcy przewiduje zastosowanie procedury lzw. ,,odwr0conej" zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

wykonawca jest zobowiEzany do wniesienia wadium w wysokosci: 48 000,00 PLN.

11.2.5) Kryteriaudzieleniazam6wienia
KMerium jakosci - Nazwa: doswiadczenie personelu ln2yniera Kontral(u (P) / Waga: 40

Cena - Waga: 60

11.2.11) lnlormacie o opcjach
opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiajqcy na podstawie an. 34 ust. 5 Prawa zam6wieh publicznych pzewiduje prawo opcji.

W ramach opcji do zadai Wykonawcy bgdzie nale2alo w szczeg6lnosci:
.petnienie uslug w okresie gwarancji i r?kojmi;
.finalizacJa zadan wynikaiqcych z obowiqzk6w na etapie budowy;
.dokonywanie minimum dw6ch przeglAd6w gwarancyjnych w roku wraz ze sporzqdzeniem protokol6w
.odbi6r wykonanych rob6t zwiqzanych z usunigciem wad wraz z poswiadczeniem ich usuniqcia przez

Wykonawcg Rob6t budowlanych
.dostarczenie zamawiaiqcemu wszelkich rapon6w, aK, cerqdikat6w przygotowanych przez wykonawcA Rob6t

po zakohczeniu rob6t.
.wspieranie zamawiajqcego w negocjacjach dotyczqcych nierozstrzygnigtych roszczer
.Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiekt6w do dokon ania przez Zamawiaiqcego komisyjnego odbioru

pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbgdnych dokument6w.

.Wystawienie dla zamawiaiqcego Swiadectwa Wykonania

Opcja mo2e byi poMarzana a2 do 7 rczy, przy czym ostatnia obejmuje r6wnie2 wystawienie Swiadectwa

Wykonania. DlugoS6 okresu pelnienia uslugi: minimum 1 rok, maximum 7lat.

11.2.13) lntormacie o funduszach Unii Europeiskiej
zam6wienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej: nie

11.2.14) lnformacje dodatkowe

Sekcia lV: Procedura
lV.1) opis

1V1.1) Rodzai procedury

Procedura otwarta

1V.1.3) lnformacie na temat umowy ramowei lub dynamicznego systemu 2akuP6w

|V1.6) lnformacie natemat aukcii elektronicznej

1V.1.8) lnformacie na temat Porozumienia w sprawie zam6wieri rzQdowych (GPA)

zam6wienie jest objqte Porozumieniem w sprawie zamowien rzqdowych: nie

lV.2) lnformacieadministracyine

:V.2.\ Poprzednia publikacia dotyczEca przedmiotowego postepowania

Numer ogloszenia w Dz.Lttz. UE - OJ/S: 2Ol7lS M-22353o

1V.2.8) lnformacie o zakoriczeniu dynamicznego systemu zakup6w
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1V2.9) lnformacje o zakofczeniu zaproszenia do ubiegania siq o zam6wienie w postaci wstepnego ogloszenia
informacyinego

sekcia V: Udzielenie zam6wienia
Zam6wienie/zam6wienie na czg56 zostaje udzielone: nie

V.1) lnformacie o nieudzieleniu zam6wienia
Zam6wieniarzam6wienia na czg56 nie udzielono
lnne przyczyny (ptzerwanie procedury)

Dane re{erencyjne ogloszenia: 201-7 -O77 65A

Sekcja Vl: lnformacje uzupelniaiEce
Vl.3) lntormaciedodatkowe:

Postepowanie uniewazniono na podstawie an. 93 ust. l- pK. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.. Dz. U. z
2OL5 t., poz.2t64 ze zm.).

Postepowanie obarczone jest niemo2liwq do usunigcia wadq, uniemo2liwiajEcq zawarcie niepodlegaj4cej
uniewa2nieniu umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Zamawiaj4cy nie zamie6cil na stronie internetowej
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w dniu publikacli ogloszenia o zam6wieniu w Dzienniku
UrzQdowym Unii Europelskiej zgodnie z an.42 ust. l ustawy Pzp. Wada ta jest nieusuwalna. Zgodnie z
komentarzem (M. Stachowiak [w:] W. Dzier2anowski, J. Jezykowski, I/. Stachowiak, Prawo zamowien
publicznych. Komentarz, LEX, 2014) oraz orzecznictvvem - wyrok z dnia 29 czerwca 2OO7 t. (UZPlZOl0-759107)
nie zamieszczenie SIWZ na svonie internetowej w dniu publikacli ogloszenia o zam6wieniu uniemo2liwia
zawarcie waznej umo\ /y w sprawie zam6wienia publicznego

Vl.4) Proceduryodwolawcze

V|.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze
Krajowa lzba Odwolawcza
Warszawa
Polska

Vl.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

V|.4.3) Skladanieodwolaf
Dokladne informacje na temat termin6w skladania odwolan:
Odwolanie wnosi sig wterminie 10 dni od dnia przeslania inlormacji o czynnosci zamawiajqcego
stanowiqcejpodstawq jego wniesienia. odwolanie wobec tresci ogloszenia o zam6Weniu, a takze wobec
postanowieiSpecyfikacii lstotnych Warunk6w Zam6wienia, wnosi sig w terminie 1o dni od dnia publikacji
ogloszenia wDzienniku UrzQdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specylikacji lstotnych Warunk6w
Zamowienia nastronie internetowej.
odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone powyzej wnosi sig w terminie 10 dni od dnia,
w kt6rympowziqto rub przy zachowaniu nare2ytej starannosci mozna byro powziEi wiadomosi o
okolicznoSciachstanowiqcych podstawQ jego wnaesienia;
Je2eli zamawia.iqcy nie opublikowat ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiqzkunie
przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi sig nie p6Zniejni2 w
terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku urz?dowym unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniuzam6wjenia
lub 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, je2eli zamawiajqcy nie opublikowal w DziennikuUrzqdowym Unii
Europeiskiej oqloszenia o udzieleniu zam6wienia. Jezeli koniec terminu do wykonaniaczynnosci przypada na
sobote lub dzief ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nastgpnego po dniu lubdniach wolnych od pracy.

V1.4.4) 2r6dlo, gdzie mo2na uzyska6 informacje na temat skladania odwolari
Krajowa lzba Odwolawcza
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ularszawa

Polska

V15)  Data wys:ania niniels2ego Og:oszenia:

16/06/2017


