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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349137-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Mikołajki: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2017/S 170-349137
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
ul. Kolejowa 6
Mikołajki
11-730
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Pesta
Tel.: +48 507197047
E-mail: jaroslaw.pesta@wp.pl
Faks: +48 874216146
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: www.7cudowmazur.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: stowarzyszenie

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: inny rodzaj działalności, gdzie indziej niesklasyfikowany

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji dla projektu pn. „Mazurska pętla rowerowa”.
Numer referencyjny: WJM.271.2.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
71322000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
ścieżek rowerowych o długości 101,141 km, dla projektu pn. Mazurska Pętla Rowerowa wraz z uzyskaniem
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odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalających na wykonanie inwestycji, w zależności od potrzeb: w
trybie zgłoszenia, pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
2.Przedmiot zamówienia został ;podzielony na 2 zadania:
1). Zadanie 1 – Orientacyjna długość zinwentaryzowanych odcinków projektowanej trasy rowerowej dla Zdania
1 – 91,300 km (trasa gł.: 90,466 km, łączniki do MOR i WW – 0,834 km);
2). Zadanie 2 – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych
o długości ok. 15,541 km, w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej, na drogach krajowych, będących w zarządzie
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zlokalizowanych na terenie całego przebiegu pętli rowerowej.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 966 184.35 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy: Pisz, Ruciane-Nida, Orzysz.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Etap I-Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach poszczególnych
zdań, odrębnie dla każdego zadania z podziałem w ramach każdego zdania zgodnie z Rozdziałem III pkt. 2
SIWZ, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub/i decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub/i przyjęcia zgłoszenia robót bez uwag.
2 Etap II-udzielenie Zamawiającemu merytorycznego wsparcia podczas przygotowania i przeprowadzenia
postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych realizowanych w oparciu o
przedmiotową dokumentację techniczną i wykonanie co najmniej 2 aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.
3.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
4.Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
kwotę nie mniejszą niż wartość umowy (brutt).
5.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane prace na czas od dnia podpisania
przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót realizowanych na podstawie wykonanej w ramach
realizacji niniejszej umowy nie później niż 7 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy.
6.Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnień zapisanych w art. 24aa ustawy Pzp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kadry / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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Informacje dodatkowe
Zamawiający wyznacza termin realizacji zamówienia w następujący sposób:
a) Etap I
— Zadanie 1 – 6 miesięcy od daty podpisania umowy
— Zadanie 2 * etap 2(5,700 km) – 6 miesięcy od daty podpisania umowy
* etap 1 (4,950 km i etap 3 (4,891 km) – od daty podpisania umowy do 31.12.2017 r.
b) Etap II
nie dłużej niż 3 lata od daty podpisania umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 099-196121

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 13/2017
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji dla projektu pn. Mazurska Pętla Rowerowa
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
21/08/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Arkas-Projekt Sp. z o.o. sp.k.
al. Marsz. Piłsudskiego 75A bud. B
Olsztyn
10-460
Polska
Tel.: +48 895324500
E-mail: biuro@arkas-projekt.pl
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Faks: +48 895324500
Kod NUTS: PL622
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 753 552.04 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 966 184.35 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 49 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Branża drogowa, branża geodezyjna, branża środowiskowa, branża sanitarna, branża architektoniczna, branża
elektryczna, branża telekomunikacyjna, branża mostowa, branża gazowa, branża kolejowa, SRK.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Projekt Mazurska Pętla Rowerowa został ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do „Szczegółowego opisu oso
priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020”. Projekt Mazurska Pętli Rowerowej będzie realizowany w ramach RPO
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:
1. oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo;
1.1 działanie 6.2.3 Dziedzictwo naturalne;
1.1.1 poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

06/09/2017
S170
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/5

Dz.U./S S170
06/09/2017
349137-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

5/5

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, take innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i
skarga do Sądu.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci pisemnej, w
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiedni własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia
wpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/09/2017
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