
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

„Pełnienie w 2022 r. w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi związanymi z
modernizacją dróg powiatowych – zamówienie dodatkowe”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wadowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072183421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Batorego 2

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwadowicki.pl

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:
„Pełnienie w 2022 r. w pełnym zakresie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi związanymi z
modernizacją dróg powiatowych – zamówienie dodatkowe”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c4b82a3-55dc-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00413012/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27 11:58

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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:
Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na
podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Podstawa prawna zastosowania trybu z wolnej ręki: 
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art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 ustawy Pzp 

Podstawa faktyczna zastosowania trybu z wolnej ręki: Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem dodatkowym do
zamówienia podstawowego nr NIZ.272.TP.35.2022 - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00133129/01 z dnia 2022-04-25, polegające
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia tj.: nadzoru inwestorskiego nad robotami drogowymi związanymi z
modernizacją dróg powiatowych:
� budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice – Poręba Żegoty w m. Spytkowice
� budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1764K Tomice – Przybradz w m. Tomice
� budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1736K Frydrychowice – Inwałd – Kaczyna w m. Chocznia – kontynuacja
powyżej Szkoły Podstawowej w kierunku Kaczyny
� budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice – Wysoka w m. Klecza Dolna, Roków, Babica

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-2a56d888-c21c-11ec-b879-9a86e5ac3946

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NIZ.272.WR.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 4321,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nadzór inwestorski nad robotami drogowymi związanymi z modernizacją dróg powiatowych:
� budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice – Poręba Żegoty w m. Spytkowice
� budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1764K Tomice – Przybradz w m. Tomice
� budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1736K Frydrychowice – Inwałd – Kaczyna w m. Chocznia – kontynuacja
powyżej Szkoły Podstawowej w kierunku Kaczyny
� budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice – Wysoka w m. Klecza Dolna, Roków, Babica

4.5.3.) Główny kod CPV: 71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CADUCEATOR Dariusz Zbijowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 937 180 88 47

7.3.4) Miejscowość: Kalna

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 531528 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-22
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