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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
pl. Niepodległości 1
Chełm
22-100
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Bedlińska, Mariola Grzywaczewska-Sutryk
Tel.: +48 825630066
E-mail: zamowienia@lzopg.pl
Faks: +48 825632262
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lzopg.bip.mbnet.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.lzopg.bip.mbnet.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i
lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Administracja przejściami granicznymi w woj. lubelskim

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego – II etap, opracowanie dokumentacji
projektowej, DPG Dorohusk
Numer referencyjny: TZ-4311.2.2019

II.1.2) Główny kod CPV
71220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogowego przejścia
granicznego – II etap, opracowanie dokumentacji projektowej, DPG Dorohusk” wraz z
wykonaniem niezbędnych badań, pomiarów, ekspertyz i opracowań niezbędnych do
uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na
rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Dorohusku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do SIWZ „Opis
przedmiotu zamówienia” oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Inwentaryzacji-
ekspertyzach i Projekcie Geotechnicznym stanowiącym załącznik do SIWZ.
Szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w
Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 017 073.17 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
71242000
71248000
71000000
71221000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DPG Dorohusk

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) pozyskanie i poniesienie kosztów pozyskania wszystkich niezbędnych do
projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę danych wyjściowych (w tym danych
o ruchu i innych), map, pozwoleń, uzgodnień, warunków i opinii, a w szczególności:
a) pozyskanie niezbędnych map do celów projektowych oraz dokonanie niezbędnych
pomiarów geodezyjnych w terenie,
b) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z
opracowaniem Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanej inwestycji, poszerzonego o zagadnienia wynikające z lokalizacji na
obszarze „Natura 2000” (jeśli będzie wymagany),
c) uzyskanie (działając z upoważnienia Zamawiającego) warunków technicznych,
wypisów i wyrysów, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji (w tym decyzji
środowiskowych i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego),
koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
d) przygotowanie opracowań niezbędnych do dokonania aktualizacji pozwolenia
wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu DPG w Dorohusku do
zbiornika ziemnego,
2) opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, które stanowić będą opis przedmiotu zamówienia na
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Sekcja IV: Procedura

wykonanie robót budowlanych, realizowanych w ramach rozbudowy DPG w
Dorohusku, w tym:
a) wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych,
b) wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych,
c) sporządzenie przedmiarów robót – dla każdego obiektu budowlanego wraz z
instalacjami oddzielnie oraz dla każdej sieci i systemu niskonapięciowego oddzielnie,
d) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych –
oddzielnie dla każdej pozycji sporządzonego przedmiaru robót,
3) sporządzenie kosztorysów inwestorskich – dla każdego obiektu budowlanego wraz
z instalacjami oddzielnie oraz dla każdej sieci i systemu niskonapięciowego
oddzielnie,
4) dokonanie jednej nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w każdej
branży i terminie do 3 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego w stanie kompletnym i bez uwag,
5) sporządzenie projektu organizacji ruchu drogowego na DPG w Dorohusku,
6) opracowanie projektu wyposażenia podstawowego, dla każdego obiektu objętego
zamówieniem oddzielnie – zgodnie ze zweryfikowanym przez Zamawiającego
zestawieniem potrzeb Służb Granicznych,
7) uzyskanie pozytywnych opinii służb granicznych, wykonujących czynności na
drogowym przejściu granicznym w Dorohusku dotyczących opracowanych projektów
budowlanych, projektów wykonawczych i projektów organizacji ruchu drogowego oraz
rozwiązań w nich zawartych,
8) przekazanie Zamawiającemu opracowań stanowiących przedmiot zamówienia wraz
z majątkowymi prawami autorskimi do tych opracowań,
9) podjęcia czynności nadzoru autorskiego w branży architektonicznej na wezwanie
Zamawiającego, w okresie do 3 lat od daty przekazania/odbioru przedmiotu
zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia / 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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 065-151974

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

Nazwa:
Rozbudowa drogowego przejścia granicznego – II etap, opracowanie dokumentacji
projektowej, DPG Dorohusk

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
26/06/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Rysy Architekci Rafał Sieraczyński
ul. Topolowa 2/91
Mysiadło
05-500
Polska
Tel.: +48 227491762
E-mail: rs@rysyarchitekci.pl
Kod NUTS: PL9
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 017 073.17 PLN
Najtańsza oferta: 890 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 2 186 571.00 PLN brana pod
uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach
określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują
wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
22-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2019
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