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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267154-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2020/S 110-267154
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Piramowicza 32/417, III p.
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Bul, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,ul.
Piramowicza 32, pok. 417, III p 47-200 Kędzierzyn-Koźle
E-mail: zp@kedzierzynkozle.pl
Tel.: +48 774034450
Adresy internetowe:
Główny adres: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/,https://e-propublico.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-propublico.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Wałowej (część I), przebudowy ul.
Nektarowej (część II) oraz przebudowy ul. Gajdzika (III część)
Numer referencyjny: ZP.271.1.65.2020.KM

II.1.2)

Główny kod CPV
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71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Wałowej (część I), przebudowy
ul. Nektarowej (część II) oraz przebudowy ul. Gajdzika (III część).Część I: Dokumentacja projektowokosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Wałowej w Kędzierzynie-Koźlu;Część II: Dokumentacja projektowokosztorysowa przebudowy ul. Nektarowej w Kędzierzynie-Koźlu;Część III: Dokumentacja projektowokosztorysowa przebudowy ul. Gajdzika w Kędzierzynie-Koźlu;2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określa m.in. cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II SIWZ Istotne postanowienia umowy wraz
z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego stanowiące
integralną część SIWZ.3.Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę
określonego w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp. Szczegółowy opis dot. części zamówienia znajduje się w Sekcji II
ogłoszenia o zamówieniu, pkt II.2) Informacje o częściach.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Wałowej w Kędzierzynie-Koźlu
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kędzierzyn-Koźle, ul. Wałowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Cel:wyłonienieWykonawcyPrzebudowyUl.WałowejWKędzierzynieKoźluObejmującej:1)wykonanieOpracowańPrzedprojektowych:a)dokumentacjiGeotechnicznej,b)opracowańGeodezyjny
RadąOsiedla(uzgodnienie po stronie
Zamawiającego).3)opracowanieDokumentacjiProjektowejWoparciuOzaakceptowanąKoncepcjęProgramowąDrogiWzak
Zamawiającego,zUwzględnieniemWprojekcieCałościPrzebieguKanalizacjiDeszczowejDlaOdwodnieniaUl.WałowejOrazR
zTymSkrzyżowaniem,doZakończeniaDrogiPlacemDoZawracaniaIrozwiązaniaPołączeniaZdziałkąPrywatnąNr1577/13.4
dalejZRID)wTrybieUstawy
z10.04.2003r.oSzczególnychZasadachPrzygotowaniaIrealizacjiInwestycjiWzakresieDrógPublicznychWtym
opracowanie:a)wielobranżowego projektu budowlanego wraz z informacja dotyczącą bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia i zbiorem wszystkich wymaganych przepisami prawa warunków,uzgodnień,opinii czy
decyzji(zwanym dalej„dokumentami formalno-prawnymi”),b)projektu stałej organizacji ruchu,c)pozostałych
materiałów wymaganych do wniosku o wydanieZRID,d)kompletnej dokumentacji geodezyjno-prawnej
związanej z nabyciem nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających nowego pasa i czasowym
korzystaniem z nieruchomości w związku z prowadzeniem robót na ich terenie,e)dokumentacji
do odszkodowań oraz uzyskanie w imieniu i na rzeczZamawiającego decyzjiZRID;5)dostarczenie
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Zamawiającemu kompletnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót,
w tym:a)projekty wykonawcze poszczególnych branż,b)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych dla ww. branż,c)przedmiary robót dla ww. branż,d)kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem
kosztów inwestycji,6)stabilizacja granic pasa drogowego oraz przekazanie szkicu geodezyjnego po jej
przeprowadzeniu.2.PrzedmiotZamówieniaObejmujeWszczególnościNastępującyZakres:1)przebudowaIrozbudowaDrog
o łącznejDługościOk.250mbIszerokości ok.10,0 m(stan obecny),w tym m.in.uwzględnienie:a)rozbudowyDrogi
ul.Wałowej,zgodnieZwarunkamiWydz.Zarz.DrogamiUM,wTymUwzględnieniePrzebudowySkrzyżowaniaWobrębieUl.Ustr
DeszczowejDlaOdwodnieniaUl.Wałowej,zgodnieZwytycznymiMWiKSp.z o.o.wK.KoźluNaOdcinkuOdZakończeniaUl.WałowejDoPrzepustuZlokalizowanegoWul.Wyspiańskiego.2)przebudowy/
budowyZjazdów;3)budowyKanałuTechnologicznegoWrazZeStudniamiZgodnieZwarunkamiTechnicznymiZarządcyDrogi.
iCyfryzacji
z21.04.2015r.wSprawieWarunkówTechnicznych,jakimPowinnyOdpowiadaćKanałyTechnologiczne;4)wymianyIstniejącej
ul.WałowejNaSiećWodociągowąZrurDe110SDR17PE100uzbrojonąWhydranty,zgodnieZwytycznymiMWiKSp.zO.o.Istnie
budowyPrzyłączyWpasieDrogowym,należyZapewnićMożliwośćWłączeniaSięDoSieciWodociągowej,kanalizacjiSanitarn
zabezpieczeniaIstniejącejInfrastrukturyNiezwiązanejZdrogą,aWynikającaZwarunkówCzyUzgodnieńZinstytucjamiOrazW
II.2.14) Informacje dodatkowe.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania (oceniana suma terminów cząstkowych) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta branży drogowej / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 454
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
C.D. Opisu CZ.I: 8)budowy oświetlenia ulicznego, zgodnie z wytycznymi Energetyka Miejskiego. Zamawiający
jest w posiadaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia w ul. Wałowej i ul. Ustronie oraz
ważnego pozwolenia na budowę;
9)przebudowy/budowy oznakowania poziomego i pionowego z uwzględnieniem środków uspokojenia ruchu w
tym możliwości zastosowania progu zwalniającego.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Nektarowej w Kędzierzynie-Koźlu
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Nektarowa w Kędzierzynie-Koźlu

II.2.4)

Opis zamówienia:
2.Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług projektowych dla
potrzeb przebudowy ul. Nektarowej w Kędzierzynie-Koźlu,w szczególności:1)wykonanie opracowań
przedprojektowych:a)opracowania geodezyjne,b)dokumentacja geotechniczna;2)opracowanie wariantowej
koncepcji programowej drogi i jej pozytywne uzgodnienie z Zamawiającym, zarządcami dróg i właściwą Radą
Osiedla (uzgodnienie po stronie Zamawiającego);
3)przygotowanie niezbędnych materiałów do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(zwaną dalej ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w tym opracowanie:f)wielobranżowego projektu budowlanego
wraz z informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zbiorem wszystkich wymaganych
przepisami prawa warunków, uzgodnień, opinii czy decyzji (zwanym dalej „dokumentami formalnoprawnymi”),g)projektu stałej organizacji ruchu,h)pozostałych materiałów wymaganych do wniosku o wydanie
ZRID,i)kompletnej dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z nabyciem nieruchomości położonych w liniach
rozgraniczających nowego pasa i czasowym korzystaniem z nieruchomości w związku z prowadzeniem robót
na ich terenie,j)dokumentacji do odszkodowań oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji
ZRID;4)dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury przetargowej
na wykonanie robót, w tym:e)projekty wykonawcze poszczególnych branż,f)specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych dla ww. branż,g)przedmiary robót dla ww. branż,h)kosztorys inwestorski wraz z
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zestawieniem kosztów inwestycji,5)stabilizacja granic pasa drogowego oraz przekazanie szkicu geodezyjnego
po jej przeprowadzeniu.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres:
1)Przebudowę drogi ul. Nektarowej o długości ok. 285 m - zgodnie z warunkami Wydziału Zarządzania Drogami
UM;
2)Połączenie projektowanej drogi z drogą powiatową (ul. Jagiellońską) nr działki 771/3, obręb Kłodnica
(rozwiązanie skrzyżowania);
3)Dostosowanie projekt przebudowy drogi do istniejącej sytuacji drogowej w obszarze skrzyżowania z drogą
powiatową – ul. Jagiellońską;
4)Zaprojektowanie środków uspokojenia ruchu z ograniczeniem prędkości do 30 km/godz. (preferowane progi
płytowe);
5) Zaprojektowanie kanału technologicznego zgodnie z warunkami Wydziału Zarządzania Drogami UM;
6) Zaprojektowanie chodnika po obu stronach jezdni;
7) Budowa kanalizacji deszczowej oraz urządzeń z nią związanych w celu zapewnienia odwodnienia pasa
drogowego zgodnie z warunkami MWiK;
8) Budowa przyłączy KD do nieruchomości przyległych. Lokalizacja przyłączy uzgodniona z właścicielami
posesji na piśmie;
9) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu
10) Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego i oświetlenia przejść dla pieszych.
3. Zamawiający jest w posiadaniu Koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy i rozbudowy drogi ul
Nektarowej i ul. Richtera, którą udostępnia pomocniczo.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa m.in. cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz.
II SIWZ Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Zamawiającego stanowiące integralną część SIWZ.5.Zamawiający informuje, iż nie stawia
wymogu określonego w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację
zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks
Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm).
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania (oceniana suma terminów cząstkowych) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta branży drogowej / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 491
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie
Nie dłuższym niż 491dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem terminów cząstkowych
opisanych w SIWZ.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Gajdzika w Kędzierzynie-Koźlu
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Gajdzika w Kędzierzynie-Koźlu

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług projektowych dla potrzeb
przebudowy ul. Gajdzika w Kędzierzynie-Koźlu, a obejmujących w szczególności:
1) wykonanie opracowań przedprojektowych:
a) opracowania geodezyjne,
b) dokumentacja geotechniczna;
2) opracowanie wariantowej koncepcji programowej drogi i jej pozytywne uzgodnienie z Zamawiającym,
zarządcami dróg i właściwą Radą Osiedla (uzgodnienie po stronie Zamawiającego);
3) przygotowanie niezbędnych materiałów do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(zwaną dalej ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w tym opracowanie:
a) wielobranżowego projektu budowlanego wraz z informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i
zbiorem wszystkich wymaganych przepisami prawa warunków, uzgodnień, opinii czy decyzji (zwanym dalej
„dokumentami formalno-prawnymi”),
b) projektu stałej organizacji ruchu,
c) pozostałych materiałów wymaganych do wniosku o wydanie ZRID,
d) kompletnej dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z nabyciem nieruchomości położonych w liniach
rozgraniczających nowego pasa i czasowym korzystaniem z nieruchomości w związku z prowadzeniem robót
na ich terenie,
e) dokumentacji do odszkodowań oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji ZRID;
4) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji do przeprowadzenia procedury przetargowej na
wykonanie robót, w tym:
a) projekty wykonawcze poszczególnych branż,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla ww. branż,
c) przedmiary robót dla ww. branż,
d) kosztorys inwestorski wraz z zestawieniem kosztów inwestycji,
5) stabilizacja granic pasa drogowego oraz przekazanie szkicu geodezyjnego po jej przeprowadzeniu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres:
1) Przebudowa drogi ul. Gajdzika o długości ok. 285 m - zgodnie z warunkami Wydziału Zarządzania Drogami
UM;
2) Połączenie projektowanej drogi z drogami gminnymi ul. Augusta Kośnego działka nr 3420/89 oraz ul.
Królowej Jadwigi nr działki 3417/226, obręb Kędzierzyn (rozwiązanie skrzyżowań);
3) Dostosowanie projektu przebudowy drogi do istniejącej sytuacji drogowej w obszarze skrzyżowania z ww.
drogami;
4) Zaprojektowanie środków uspokojenia ruchu z ograniczeniem prędkości do 30 km/godz.
5) Zaprojektowanie kanału technologicznego zgodnie z warunkami Wydziału Zarządzania Drogami UM;
6) Zaprojektowanie chodnika po obu stronach jezdni;
7) Zaprojektowanie i uzgodnienie z właścicielami nieruchomości przyległych lokalizację zjazdów i dojazdów do
istniejących wiat śmietnikowych, wewnętrznych podwórek oraz zaprojektować odpowiednio do potrzeb chodniki
i dojścia.
8) Zaprojektowanie wystarczająco dużej liczby miejsc postojowych o szer. 2,50 m oraz uwzględnienie miejsc
postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych w ilości zgodnie z ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych /Dz.U.2018.2068 t.j. z późn. Zm./, które powinny obsłużyć mieszkańców terenów przyległych;
9) Budowa kanalizacji deszczowej oraz urządzeń z nią związanych w celu zapewnienia odwodnienia pasa
drogowego zgodnie z warunkami MWiK;
10) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu;
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11) Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego i oświetlenia przejść dla pieszych;
12) W celu odwodnienia drogi zastosować wpusty boczne krawężnikowe;
13) Zaprojektowanie nowych altan śmietnikowych – w razie konieczności.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa m.in. cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz.
II SIWZ Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Zamawiającego stanowiące integralną część SIWZ.
4. Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, polegającego na
tym, że osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie
ustawy z dnia 26 czerwca.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania (oceniana suma terminów cząstkowych) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta branży drogowej / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 486
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Opracowania projektowe oraz czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane w terminie
Nie dłuższym niż 486 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem terminów cząstkowych
opisanych w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w — pkt III.1.3 ogłoszenia.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec
któregozaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy na
podstawieart. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.
3. Wraz z ofertą na platformie zobowiązany jest złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (JEDZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawcanie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego
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europejskiegodokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego wrozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. Wykonawca zobowiązany jest
złożyć jednolitydokument w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wzór stanowi załącznik nr 2 IDW).
JEDZ należysporządzić, w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów);
3) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne
pełnomocnictwajeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego
(ewidencyjnego).
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (platformie) informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi
załącznik nr 4 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia
następujących dokumentów:
W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskała
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na rat
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
Ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716);5) odpisu z właściwego
rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

09/06/2020
S110
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 15

Dz.U./S S110
09/06/2020
267154-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10 / 15

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. informacji o dokumentach.
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
a) w ust. 1 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż
6miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) ust. 1 pkt 2, 3, 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt ust.1
pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14ib21
ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki, o których mowa w art. 22 ust.
1b ustawy Pzp:
I.DLA CZĘŚĆI I:Wykonawca wskaże osobę do realizacji poszczególnej części zamówienia publicznego, która
spełnia następujące warunki:
Minimum jedną osobę, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie:
a.Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), lub b. odpowiadające im ważne uprawnienia
w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,legitymującą się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczeniem w
zakresie wykonania:
Co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy drogi o długości nie mniejszej niż
100 mb w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych.
II.DLA CZĘŚĆI II:Wykonawca wskaże osobę do realizacji poszczególnej części zamówienia publicznego, która
spełnia następujące warunki:
Minimum jedną osobę, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie:
a.Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), lub b.odpowiadające im ważne uprawnienia
w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,legitymującą się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczeniem w
zakresie wykonania:
Co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy drogi o długości nie mniejszej niż
100 mb w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych.
III.DLA CZĘŚĆI III:Wykonawca wskaże osobę do realizacji poszczególnej części zamówienia publicznego, która
spełnia następujące warunki:
Minimum jedną osobę, która będzie pełnić funkcję Projektanta branży drogowej, posiadającą uprawnienia
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności
inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie:
a.Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), lub b. odpowiadające im ważne uprawnienia
w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, legitymującą się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczeniem w
zakresie wykonania:
Co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy drogi o długości nie mniejszej niż
100 mb w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych.
UWAGA:W przypadku składania ofert przez jednego Wykonawcę i wskazania jednej osoby uprawnionej na
więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tych samych dokumentacji
dla każdej z części. W takim przypadku konieczne jest wykazanie się przez wskazaną osobę doświadczeniem
na każdą cześć zamówienia na osobnych drukach.
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich
Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w
Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu
niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania
kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U.
z 2016, poz. 65) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1946 z późn. zm.).
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia
następujących dokumentów W zakresie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami– zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi
załącznik nr 6 do IDW).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji określa część II SIWZ – istotne postanowienia umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawiektórej dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian
zostaływskazane w istotnych postanowieniach umowy część II SIWZ istotne postanowienia umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 12:00
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IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem (https://e-propublico.pl/) na
karcieoferty/załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy on-line (dalej platforma) działającej pod adresem (https://e-propublico.pl/).
2. Wykonawcy związani są złożonymi ofertami przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Okres gwarancji wynosi min. 60 miesięcy, licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane – protokół ostatecznego odbioru dokumentacji projektowokosztorysowej.
4. Wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:1) Część I 1 000,00 PLN,2)Część II: 700,00
PLN,3)Część III: 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100 PLN). Formy oraz zasady wniesienia wadium
zostały szczegółowo opisane w IDW.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informacje zawarto w instrukcji dla Wykonawców dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie
internetowej Zamawiającego.
6. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego zawarta została w pkt 20.2 IDW.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
6.1. 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
Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.2. 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.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 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.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529)
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020
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