
Ogłoszenie nr 510053228-N-2020 z dnia 25-03-2020 r. 

Powiatowy Zarząd Dróg: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego 
nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na 

odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G 
Starogard-Koteże-Sumin” 

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: 502167-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 

Numer ogłoszenia: 540007100-N-2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Powiatowy Zarząd Dróg, Krajowy numer identyfikacyjny 19168726000000, ul. ul. Mickiewicza  

9, 83-200  Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562-34-61, e-mail 

pzdstg@pzdstg.alpha.pl, faks (058) 562-34-62. 

Adres strony internetowej (url): www.pzdstg.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z 

DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin” 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PZD.404.1.2020.PCh 

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego 

wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z 

kontrolą jej rozliczenia – realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP 

Nr 2712G Starogard-Koteże-Sumin. Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór inwestorski nad 
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realizacją zadania w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych 

spełnienia wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w 

szczególności w zakresie jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów, rozliczania 

zrealizowanych robót, wykonania robót według uprzednio zatwierdzonego z Zamawiającym 

harmonogramu rzeczowo- finansowego, zgodności realizacji budowy z dokumentacją 

projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w terminie 

ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletną dokumentacją techniczną 

dotyczącą wykonania robót budowlanych, które podlegają przedmiotowemu nadzorowi znajduje 

się na stronie internetowej Zamawiającego: www.pzdstg.pl (Przebudowa drogi powiatowej Nr 

2711G na odcinku od skrzyżowania z DW Nr 222 w m. Starogard Gd. do skrzyżowania z DP Nr 

2712G Starogard-Koteże-Sumin, znak sprawy PZD.404.17.2019.PCh i PZD.404.18.2019.PCh). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia 

SIWZ. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

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:

przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). Postępowanie zostało 

unieważnione z uwagi na to, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć. W związku z niewypłaceniem przez Wojewodę Pomorskiego udzielonego 

dofinansowania dla zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, Rada Powiatu Starogardzkiego 

zmniejszyła środki finansowe w budżecie na przedmiotowe zadanie inwestycyjne o kwotę 

niewypłaconego dofinansowania. Zważywszy powyższe należy stwierdzić, iż unieważnienie 

postępowania jest zasadne i konieczne. 

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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