
Opracowanie dokumentacji pt. Program ochrony środowiska 

przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla 

terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg 

o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków 

linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów 

rocznie. 

Numer ogłoszenia: 415924 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 

207 85 62, faks 32 207 85 78. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji pt. Program 

ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza 

aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 

rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 

dokumentacji pt. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 

2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu 

powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 

pociągów rocznie.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.74.24.00-4. 



SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 EKKOM Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284552,84 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 350000,00 

 Oferta z najniższą ceną: 350000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 350000,00 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej p.z.p., zamawiający może 

udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie 

zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu 



nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały 

odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem 

przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób 

zmienione. Dnia 24 września 2014r. w ramach prowadzonego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego postępowania przetargowego w ramach trybu nieograniczonego na 

wykonanie zadania Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego 

do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu 

ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu 

powyżej 30 000 pociągów rocznie miało miejsce otwarcie ofert na wykonanie powyższego 

zadania. Ze względu na to, iż w ramach tego postępowania nie wpłynęła żadna oferta, dnia 30 

września 2014r. postępowanie zostało unieważnione. W dniu 6 października 2014r. zostało 

ogłoszone drugie postępowanie przetargowe, także w ramach trybu nieograniczonego, na 

wykonanie przedmiotowego zadania. 14 października 2014r. nastąpiło otwarcie ofert. Ze 

względu na to, że w ramach tego postępowania również nie wpłynęła żadna oferta, dnia 16 

października 2014r. unieważniono postępowanie. W związku z powyższym skoro w 

prowadzonych kolejno po sobie postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, obu w 

trybie przetargu nieograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty, ziściły się przesłanki do zastosowania 

przepisu art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p 

 


