20.11.2019

Ogłoszenie nr 510250532-N-2019 z dnia 20-11-2019 r.
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze: Opracowanie
dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku w ok. km
89+685÷90+666 w m. Przyczyna Górna.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
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: 619036-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540245402-N-2019, 540243910-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Krajowy numer
identyfikacyjny 60928200000000, ul. Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, woj.
lubuskie, państwo Polska, tel. 683 280 300, e-mail m.szpakowska@zdw.zgora.pl, faks
683 280 332.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku w
ok. km 89+685÷90+666 w m. Przyczyna Górna.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDW-ZG-WZA-3310-86/2019
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:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem
zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę. Powyższe opracowanie winno umożliwić
Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia
publicznego, pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy na wybudowanie zaprojektowanych
rozwiązań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone
zostały w Rozdziale III SIWZ.
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II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71322000-1

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp, cyt. "Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego". Uzasadnienie faktyczne: W dniu 12 listopada 2019 r.
Zamawiający otrzymał od potencjalnego Wykonawcy zapytania dotyczące ogłoszonego przetargu
nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr
278 na odcinku w ok. km 89+685÷90+666 w m. Przyczyna Górna. Po ich analizie Zamawiający
stwierdził, że zachodzi uzasadniona konieczność wprowadzenia nowych zapisów w prowadzonym
postępowaniu. Zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia wymusza znaczące zwiększenie zakresu
prac projektowych do wykonania, a tym samym wymusza zmianę terminu zakończenia prac
projektowych. Zwiększenie zakresu prac projektowych przewidzianych do wykonania bez zmiany
Opisu Przedmiotu Zamówienia ze względu na konieczność dokonania prawidłowej wyceny prac
godzi w interes publicznych ponieważ Zamawiający na etapie ogłoszonego postępowania powziął
informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości w zamówieniu, co na dalszym etapie
spowodowało by całkowitą zmianę zakresu prac, czego efektem końcowym byłby opracowany
inny przedmiot zamówienia niż wymagano. Ponadto zmiana terminu zakończenia prac powoduje
konieczność przesunięcia zadania z roku 2020 na 2021, czego konsekwencją jest fakt, że
Zamawiający w chwili obecnej nie ma zagwarantowanych środków na wykonanie zadania w roku
2021. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.
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.
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