Ogłoszenie nr 2021/BZP 00043432/01 z dnia 2021-04-29

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr
2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821492
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kochanowskiego 10
1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 756473103
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiatkarkonoski.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/7721/dokument/11993
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-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr
2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3a677cd-92b3-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043432/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-29 12:18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007061/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”
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: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026631/01

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: BZP.272.1.1.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 904952,84 PLN
4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 140000,00
PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km
0+000 do 2+465. 2. Zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:a) opracowanie
aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych na podkładzie cyfrowym –
zgodnie z wymogami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Jeleniej Górze;b) wykonanie niezbędnych ekspertyz lub ocen technicznym koniecznych do
określenia stopnia remontu lub przebudowy elementów konstrukcyjnych i innych – jeżeli ich
wykonanie jest wymagane;c) uzyskanie uzgodnień niezbędnych do opracowania kompleksowej
dokumentacji;d) opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu –
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.); projekt stałej organizacji ruchu musi
przewidywać elementy uspokojenia ruchu;e) sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej, określonej szczegółowo w ust. 3. 3. W skład dokumentacji projektowokosztorysowej, podlegającej opracowaniu przez Wykonawcę, wchodzą:a) projekt budowlany (w
2021-04-29 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00043432/01 z dnia 2021-04-29

przypadku konieczności uzyskania dla inwestycji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej ZRID lub pozwolenia na budowę) albo dokumentacja projektowa (w przypadku gdy dla
inwestycji nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub ZRID), zawierający/a
m.in.: opis techniczny, mapę ewidencyjną gruntu, plan zagospodarowania terenu, przekroje
poprzeczne i podłużne – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie
elektronicznej (pdf) na komputerowym nośniku danych; b) projekt wykonawczy (wymagany w
przypadku konieczności uzyskania dla inwestycji decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej – ZRID lub pozwolenia na budowę) – w ilości 4 egzemplarzy w formie pisemnej + 1
egzemplarz w formie elektronicznej (pdf) na komputerowym nośniku danych;c) specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej + 1
egzemplarz w formie elektronicznej (pdf) na komputerowym nośniku danych;d) przedmiar robót
– w ilości 6 egzemplarzy, w formie pisemnej (po jednym egz. w projekcie budowlanym albo
dokumentacji projektowej pod opisem technicznym i po jednym dołączonym do kosztorysu
inwestorskiego) + 1 egzemplarz w formie elektronicznej edytowalnej (xls) na komputerowym
nośniku danych;e) kosztorys inwestorski – w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej;f) kosztorys
ofertowy – w ilości 1 egzemplarza w formie elektronicznej edytowalnej (xls) na komputerowym
nośniku danych;g) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu z elementami uspokojenia ruchu
– w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej (pdf) na
komputerowym nośniku danych;h) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu – w ilości
3 egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej (pdf) na
komputerowym nośniku danych.4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu
Inwestora (Zamawiającego) prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(ZRID) lub pozwolenia na budowę albo – w przypadku gdy dla inwestycji nie będzie wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowę lub ZRID – zaświadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu przez
właściwy organ administracyjny do złożonego w imieniu Inwestora zgłoszenia robót
niewymagających pozwolenia na budowę. Uzyskana decyzja albo zaświadczenie podlega
przekazaniu Zamawiającemu wraz z kompletnym przedmiotem zamówienia. 5. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia (Dział VI)
oraz w Załączniku Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający - na podst. art. 286 ust. 1 ustawy - zamierzał w dniu 12.04.2021 r. wprowadzić
zmianę w treści SWZ w zakresie kryteriów oceny ofert. Z uwagi na charakter zmian zamawiający
zobowiązany był przedłużyć termin skłaniania ofert oraz dokonać zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu. Z uwagi na pojawiające się w dniu 12.04.2021 r. utrudnienia techniczne na
platformie e-Zamówienia, a także przerwy w dostępie do platformy w związku z pracami
serwisowymi (co potwierdzały komunikaty pojawiające się na platformie e-Zamówienia), nie
powiodło się opublikowanie w BZP Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. Wielokrotnie podejmowane
próby opublikowania zatwierdzonej wersji Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, nie przyniosły
efektów. W związku z tym usunięto roboczą wersję Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia – w celu
ponownego wprowadzenia danych do formularza zmiany Ogłoszenia o zamówieniu i podjęcia
kolejnej próby opublikowania ogłoszenia. Zgodnie z informacją zawartą w Instrukcji
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interaktywnej, brak jest możliwości usunięcia opublikowanego ogłoszenia, co potwierdza, że
usunięte przez Zamawiającego Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia miało status roboczy i nie
zostało opublikowane w BZP. Z nieznanych przyczyn – po usunięciu roboczej wersji Ogłoszenia
o zmianie ogłoszenia – system e-Zamówienia wygenerował drugą wersję Ogłoszenia o
zamówieniu (o numerze: 2021/BZP00026631/02), zawierającą zmiany wprowadzone do
formularza Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, który jednak nie został opublikowany z powodu
wystąpienia błędów systemu, a który został usunięty przez Zamawiającego jako wersja robocza
(Zamawiający nie otrzymał z systemu e-Zamówienia na skrzynkę mailową potwierdzenia
publikacji tego ogłoszenia). Z uwagi na brak opublikowania Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, a
zarazem pojawienie się wersji drugiej Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający w dniu
12.04.2021 r. przesłał do Centrum pomocy platformy e-Zamówienia zgłoszenie problemu,
opisując zaistniałą sytuację, z prośbą o dokonanie zmian i przywrócenie funkcjonalności.
Zgłoszenie nr 10793 nie zostało zrealizowane przez Centrum pomocy w kolejnych dniach (1314.04.2021 r.). Z uwagi na to, że wprowadzając zmiany w treści SWZ Zamawiający zobowiązany
jest opublikować w BZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które z przyczyn technicznych nie
zostało jednak opublikowane, odstąpiono od zamieszczenia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania dokumentów zamówienia zawierających informację o zmianie
kryteriów oceny ofert oraz terminu składania ofert. W przeciwnym razie doszłoby do sytuacji, w
której Zamawiający świadomie dopuszcza do rozbieżności między zapisami SWZ a treścią
Ogłoszenia o zamówieniu, które to ogłoszenie nie zostało zmienione na zasadach określonych w
ustawie. W dniach 13-14.04.2021 r. Zamawiający ponownie podejmował próby dokonania
zmiany treści ogłoszenia – w celu zapewnienia zgodności z przepisami art. 286 ust. 6 i ust. 9
ustawy – jednak ogłoszenie o zamówieniu, które winno być dostępne dla Zamawiającego na
jego koncie na platformie e-Zamówienia, nadal było nieaktywne i uniemożliwiało wykonanie
jakichkolwiek działań. Ze względu na to, że na dzień 14.04.2021 r. nadal funkcjonowały dwa
rozbieżne dokumenty postępowania, tj. SWZ, w której określony został termin składania ofert do
godz. 10:00 w dniu 16.04.2021 r. oraz niezmienione kryteria oceny ofert, a także wersja druga
Ogłoszenia o zamówieniu, dostępna w BZP, w której wskazano nowy termin składania ofert – do
godz. 12:00 w dniu 23.04.2021 r., a także nowe kryteria oceny ofert – a ponadto, z uwagi na
niemożność uzyskania pomocy w naprawieniu błędu systemu ze strony Centrum pomocy –
Zamawiający w dniu 14.04.2021 r. unieważnił postępowanie przed upływem terminu składania
ofert na podst. art. 256 ustawy, tj. z uwagi na wystąpienie okoliczności powodujących, że dalsze
prowadzenie postępowania było nieuzasadnione.
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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