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Strona internetowa 
Numer i nazwa postępowania: 

ZDP/3220/P/9/2020 
 

Wykonanie przeglądów stanu technicznego nawierzchni dróg i mostów administrowanych przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie w podziale na części: 

Część nr 1: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego dróg, 
fotorejestracji pasa drogowego, analizy stanu oraz cech powierzchniowych nawierzchni 

Część nr 2: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego 29 sztuk 
obiektów mostowych 

  

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 

Wynik dot. części nr 1: Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) stanu 
technicznego dróg, fotorejestracji pasa drogowego, analizy stanu oraz cech 

powierzchniowych nawierzchni 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym                     
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (t. j. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), jako najkorzystniejszą wybrano: 

 
Ofertę Nr 1 złożoną przez: 
Sigma Pomiary Sp. z o.o. 
ul. Żegańska 16/10 
04-713 Warszawa 
 
Cena oferty brutto wynosi: 52 610,57 PLN 
W ogólnej punktacji oferta otrzymała: 100,00 pkt. (I miejsce w rankingu) 
 
Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
 

 
Z udziału w postępowaniu wykluczono jednego Wykonawcę. 
Wykonawca wykluczony: Smart Factor Sp. z o.o., ul. Algierska 17K, 03-977 Warszawa (Oferta nr 2) 
 
Uzasadnienie prawne i faktyczne: 
W Zapytaniu Ofertowym w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku  



 

 

 

dysponowania zdolnością techniczną lub zawodową, wymagał od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą 
m.in. dokumentacji potwierdzającej prawidłowe wykonanie opracowania dotyczącego oceny stanu 
cech powierzchniowych nawierzchni drogi w oparciu o wytyczne WDSN dla co najmniej 1 klienta 
(pkt. 6 ppkt. 2c Zapytania Ofertowego).  

Wykonawca wraz z ofertą złożył dokument – protokół zdawczo-odbiorczy, w którym brakowało 
informacji dotyczącej wykonania w ramach tego zadania (Inwestor PZD Pisz) oceny stanu cech 
powierzchniowych nawierzchni drogi w oparciu o wytyczne WDSN. Dodatkowo Wykonawca 
załączył do tego protokołu własne Oświadczenie, w którym potwierdza, że w ramach tego zadania 
wykonał ocenę stanu cech powierzchniowych nawierzchni drogi w oparciu o wytyczne WDSN. 

Zamawiający w dniu 6 kwietnia 2020r. zwrócił się do Wykonawcy o dostarczenie dodatkowego 
dokumentu, który potwierdzałby wykonanie przedmiotowej oceny wg WDSN, gdyż w ocenie 
Zamawiającego oświadczenie Wykonawcy było dokumentem niewystarczającym. W dniu 8 kwietnia 
2020r. Wykonawca przesłał skan Poświadczenia wystawionego przez PZD Pisz potwierdzającego 
wykonanie identyfikacji cech powierzchniowych w oparciu o wytyczne WDSN.  

Zamawiający jednocześnie przeanalizował zakres zamówienia wykonanego przez Wykonawcę dla 
Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu dostępnego w ogłoszeniu PZD Pisz na stronie bip (Zapytanie 
Ofertowe znak PZD.3211.6.2019.ZK z dnia 28.02.2019r.). Wynikało z niego, że wykonanie oceny stanu 
cech powierzchniowych nawierzchni drogi w oparciu o wytyczne WDSN nie było przedmiotem 
zamówienia.  

W dniu 8 kwietnia 2020r. Zamawiający zwrócił się do Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu                              
o przekazanie przykładowych wyników opracowanych w ramach oceny stanu cech 
powierzchniowych nawierzchni drogi zgodnie z wytycznymi WDSN dla jednej z dróg, będącej 
przedmiotem zadania wykonywanego przez Smart Factor Sp. z o.o. w 2019r. oraz przykładowych 
zdjęć wykonanych kamerą „powierzchniową” w celu ostatecznego potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu przez Smart Factor Sp. z o.o.  

W dniu 9 kwietnia 2020r. Zamawiający zwrócił się również do Wykonawcy o dostarczenie 
przykładowych wyników opracowanych w ramach oceny stanu cech powierzchniowych nawierzchni 
drogi zgodnie z wytycznymi WDSN dla jednej z dróg, będącej przedmiotem zadania oraz 
przykładowych zdjęć wykonanych kamerą „powierzchniową”.  

W dniu 16 kwietnia 2020r. Wykonawca w piśmie przyznał, że w ramach zadania wykonano ocenę 
stanu cech powierzchniowych nawierzchni drogi w oparciu o wytyczne WDSN, a nie według WDSN 
(została zastosowana tylko część rekomendacji z Wytycznych WDSN, a nie wszystkie) oraz, że nie 
wykorzystano do tych pomiarów kamery powierzchniowej. Ponadto przesłał przykładowe wyniki 
przeglądów technicznych dla dwóch dróg, w których jednym z elementów był przegląd stanu 
technicznego nawierzchni wykonany wg SOSN, a nie według wytycznych WDSN. 

W dniu 20 kwietnia 2020r. PZD Pisz w odpowiedzi na pismo poinformował, że nie posiada wyników 
oceny cech powierzchniowych opracowanych w oparciu o WDSN oraz przykładowych zdjęć 
wykonanych kamerą powierzchniową, gdyż nie były one elementem opracowania wykonanego 
zgodnie z wytycznymi SOSN. Dodatkowo PZD Pisz skonkretyzował, jaki był zakres opracowania, 
które było realizowane przez Smart Factor Sp. z o.o. w roku 2019. Wskazano również, że 
poświadczenie wystawione przez PZD Pisz, które przedłożył Zamawiającemu Wykonawca w dniu                   
8 kwietnia 2020r., zawiera błąd, gdzie omyłkowo umieszczono zapis mówiący o tym, iż elementem 
przeglądu stanu technicznego dróg była diagnostyka stanu technicznego nawierzchni w oparciu                    
o wytyczne WDSN. 



 

 

 

Podsumowując: Wykonawca nie potwierdził wykonania opracowania dotyczącego oceny stanu cech 
powierzchniowych nawierzchni drogi w oparciu o wytyczne WDSN dla co najmniej 1 klienta,                      
w związku z czym nie spełnia warunku określonego w pkt. 6 ppkt. 2c Zapytania Ofertowego. 
Poświadczenie wystawione przez PZD Pisz zostało skorygowane o wskazanie, że wykonawca nie 
wykonywał oceny stanu cech powierzchniowych drogi według wytycznych WDSN, tylko zgodnie                     
z wytycznymi SOSN. 

Powyższe stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania na 
podstawie pkt. 12 Zapytania Ofertowego.  
Zgodnie z pkt. 13 ppkt. 5 Zapytania Ofertowego oferta Wykonawcy podlegającego wykluczeniu 
zostaje odrzucona. 
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Sporządziła:  
Marta Miller  


