
Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T

Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy

Radomskiej w Starachowicach” – opracowanie dokumentacji projektowej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Ogłoszenie nr 562736-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, krajowy numer

identyfikacyjny 29101963700000, ul. ul. Ostrowiecka 15 , 27-200 Starachowice, woj.

świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (041) 273 19 72-73, e-mail zamowienia@zdp-starachowice.pl,

faks (041) 273 19 74.

Adres strony internetowej (URL): www.zdp-starachowice.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.zdp-starachowice.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.zdp-starachowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T

Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy

Radomskiej w Starachowicach” – opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer referencyjny: ZP.2510.5.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) 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: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr

0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy

Radomskiej w Starachowicach” – opracowanie dokumentacji projektowej. Oznaczenie według CPV:

71.32.00.00-7 71.32.23.00-4 71.32.20.00-1 1. Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego

nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” – opracowanie dokumentacji
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projektowej. W ramach zadania należy wykonać kompleksową dokumentację: – niezbędną dla

uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym: o środowiskowych uwarunkowaniach i o

zezwoleniu na realizację inwestycji; – dokumentację służącą do opisu przedmiotu zamówienia na

wykonanie robót budowlanych. Z uwzględnieniem zapisów Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 2.

Zakres zamówienia obejmuje: a. analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem

ustaleń obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania; b.

uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do

opracowania projektu budowlanego; c. aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w

zakresie inwestycji; d. uzyskanie w imieniu inwestora decyzji pozwolenie wodnoprawne, w oparciu o

posiadany operat wodnoprawny; e. opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – map

podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID; f. uzyskanie nowej lub zmianę istniejącej

decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, w oparciu o posiadaną i

udostępnioną przez Zamawiającego Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz decyzję o

środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09 maja 2018r., stwierdzającą brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizowanego przedsięwzięcia; g. uzyskanie

warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania

dokumentacji projektowej, w tym uzgodnień branżowych; h. opracowanie kompletnego projektu

budowlanego wraz z odwodnieniem, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i

uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej; i. ustalenie geotechnicznych warunków

posadowienia obiektów budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463); j. przygotowanie projektu

porozumienia z zarządcą infrastruktury kolejowej na nieodpłatne zajęcia tego terenu na czas realizacji

tej inwestycji zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.

1474 z późn. zm.); k. uzyskanie stosownych pozwoleń, zgód, zezwoleń, w tym wynikających z

przepisów prawa budowlanego dla zakresu robót wykraczających poza decyzję środowiskową; l.

wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branż, w szczególności:

drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna, oświetlenie uliczne, teletechniczna, zieleń i inne; m.

opracowanie kompletnego projektu wykonawczego; n. opracowanie projektów przebudowy urządzeń

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

drogowego, kolidujących z inwestycją (projekt budowlany + projekt wykonawczy), jeżeli zajdzie taka

potrzeba; o. opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych
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opinii, uzgodnień wraz z zatwierdzeniem przez odpowiedni organ administracji; p. przygotowanie

projektu inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z

inwestycją (Zamawiający udostępni do wglądu posiadaną inwentaryzację zieleni); q. opracowanie

przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadania głównego oraz branż dodatkowych; r.

specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych

przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2

września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; s.

przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej (ZRID), w zakresie zgodnym z decyzją środowiskową i decyzją pozwolenie wodnoprawne;

t. uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

(ZRID) w zakresie zgodnym z decyzją środowiskową i decyzją pozwolenie wodnoprawne; u. w

opracowaniu uwzględnić należy materiały przekazane przez Zamawiającego. 3. Przedmiot

zamówienia obejmuje ponadto: a. wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego drogi

powiatowej nr 0617T (dz. nr ewid. obręb) na długości projektowanego odcinka drogi

(przeprowadzenie procedury ustalenia granic ewidencyjnych w przypadku, gdy nie są one ustalone); b.

przekazywanie niezwłocznie kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii

do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, w terminach umożliwiających ewentualne

skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać

Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją); c. udzielanie odpowiedzi na etapie

przetargu na roboty budowlane. Zamówienie obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na

zapytania dotyczące projektu zadawane przez wykonawców zainteresowanych udziałem w

postępowaniu przetargowym na realizację robót w oparciu o opracowaną dokumentację oraz

modyfikacje dokumentów, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań; d. dokonywanie

uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, łącznie z

kosztami szacunkowymi planowanej inwestycji na każde żądanie Zamawiającego bez dodatkowych

roszczeń finansowych; e. dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących

opracowanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy, podczas realizacji

robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych; f.

Wykonawca dokumentacji projektowej będzie sprawował nadzór autorski przez cały okres realizacji

robót budowlanych. W ramach nadzoru autorskiego autorzy opracowań zobowiązani są, na wezwanie

Zamawiającego: - stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z

dokumentacją; - uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego
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(kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego); - wykonywanie projektów zamiennych -

wyjaśniania Wykonawcy robót objętych dokumentacją projektową wątpliwości powstałych w toku

realizacji robót - czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zmiany decyzji ZRID - niezwłocznego

wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 4. Zamawiający udostępni

Wykonawcy następujące materiały, opracowane przez wcześniejszy podmiot projektowy, które należy

uwzględnić przy realizacji przedmiotowego opracowania projektowego: a. opracowanie należy

wykonać w oparciu o załączony do SIWZ, rysunek zagospodarowania terenu i rozwiązań sytuacyjnych

według wariantu D2W2 z uwzględnieniem wytycznych zapisanych w niniejszym dokumencie; b.

opinia geotechniczna – dokument możliwy do wykorzystania w dalszym postępowaniu. Jednocześnie

należy dokonać analizy pod względem przydatności załączonej opinii geotechnicznej do ustalenia

geotechnicznych warunków posadowienia projektowanego obiektu budowlanego; c. operat

wodnoprawny na prowadzenie robót budowlanych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W

siedzibie Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Radomiu złożony

został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Przedmiotowy operat należy uzupełnić

w zakresie przedstawienia alternatywnego rozwiązania konstrukcji nasypu drogowego, usytuowanego

na terenie zalewowym – zgodnie z pismem nr WA.ZUZ.4.421.5.40.2019.AB. z dnia 11.12.2019r. –

kserokopia pisma w załączeniu; d. karta informacyjna przedsięwzięcia stanowiąca załącznik do

wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Załączniki do KIP Zamawiający posiada w wersji elektronicznej. Zaistnieć może konieczność

aktualizacji załączników do KIP. Ponadto, Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych

uwarunkowaniach z dnia 09 maja 2018r., stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T

Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy

Radomskiej w Starachowicach”. W razie potrzeby uzyskać zmianę posiadanej decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; e. opinie, warunki techniczne,

uzgodnienia: – uzgodnienia, warunki techniczne PGE, Netia, Orange i ZDP, może zaistnieć

konieczność ewentualnych aktualizacji uzyskanych uzgodnień i warunków, – uzgodnienia w zakresie

usytuowania podpór obiektu z PKP; f. aktualne mapy do celów projektowych na teren zamknięty PKP

z datą wydania na dzień 24.05.2019r. Istnieje możliwość dalszego wykorzystania map na cele

projektowe na terenie zamkniętym PKP. 5. Dopuszcza się zmiany parametrów techniczno –

eksploatacyjnych poszczególnych elementów opracowania projektowego oraz zaproponowanych przez

Zamawiającego rozwiązań geometrycznych i sytuacyjnych w przypadku zmiany przepisów w tym

zakresie lub w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności podyktowanych względami
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ekonomicznymi, funkcjonalnymi oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego. 6. Wykonawca

zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem i

warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacji Technicznej. 7. Przy

opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić, aby zaprojektowana inwestycja była dostępna dla

wszystkich jej użytkowników w szczególności dla osób niepełnosprawnych (np.: przejścia dla

pieszych, podjazdy itd.). 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji

zamówienia: a. Zamawiający wymaga, by Projektant branży drogowej i mostowej o ile nie prowadzą

działalności gospodarczej i Asystenci Projektanta (dot. Projektanta branży drogowej i mostowej ) byli

zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten

dotyczy również zastępstwa i zmiany w/w osób dokonanych w trakcie realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71322300-4

71322000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
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miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia do dnia: 30.09.2021r., z

uwzględnieniem poszczególnych etapów: a. przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu wstępnego

projektu zagospodarowania terenu – 30 dni od dnia zawarcia umowy. b. do 30.07.2021r.: - wykonanie

projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (decyzji ZRID zamkniętych i decyzji ZRID

dla pozostałych terenów) - uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót

budowlanych dla ul. Wielkopiecowej - w przypadku wystąpienia robót wykraczających poza decyzję

środowiskową uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót

budowlanych c. pozostałe elementy dokumentacji projektowej, tj. projekt wykonawczy, specyfikacje

techniczne wykonania robót, projekt organizacji ruchu, przedmiary i kosztorysy inwestorskie – do

30.09.2021r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa: Warunek zostanie spełniony: 1. jeżeli

wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: a) co najmniej jedną

dokumentację projektową na budowę lub rozbudowę obiektu inżynierskiego w klasie obciążeń A

(obiekt o rozpiętości teoretycznej przęsła minimum 15 m) w postaci: - wiaduktu drogowego lub -
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estakady, lub - mostu drogowego b) co najmniej jedną dokumentację projektową na budowę lub

rozbudowę lub przebudowę lub drogi (minimum klasy L) Wskazane w pkt. a, b usługi mogą być

wykonane w ramach jednego zamówienia lub odrębnych zamówień. 2. wykonawca wykaże, że

dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (

osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia) legitymujące się kwalifikacjami

zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im

powierzone: a. Projektant o specjalności mostowej - 1 osoba wskazana osoba musi posiadać

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej (podstawa prawna Ustawa

Prawo budowlane) oraz posiadać doświadczenie zawodowe jako projektant w wykonaniu co

najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy na w budowę

lub rozbudowę, obiektu inżynierskiego w klasie obciążeń A (obiekt o rozpiętości teoretycznej

przęsła minimum 15 m) typu: most drogowy, lub wiadukt drogowy, lub estakada. b. Projektant w

specjalności drogowej – 1 osoba Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej (podstawa prawna Ustawa Prawo

budowlane) oraz posiadać doświadczenie zawodowe jako projektant w wykonaniu co najmniej 1

dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy, dotyczącej budowy lub rozbudowy

lub przebudowy drogi klasy min. Z. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w

zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia

budowlane wymagane przepisami prawa do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie

projektowania, specjalność drogowa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.

1186) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220). Zamawiający dopuszcza łączenie

pełnienia poszczególnych funkcji Projektanta w specjalności mostowej i drogowej przez tę samą

osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie spełniać wszystkie wymagania dotyczące posiadania

uprawnień i doświadczenia wymaganych dla każdej łączonej funkcji. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym konsorcja, spółki cywilne) spełnianie

warunków opisanych powyżej Wykonawcy wykazują wspólnie, łącznie. Jeżeli wykonawca

wykazując spełnianie warunków (doświadczenie), że zrealizował usługę jako konsorcjum, to

jednocześnie musi wskazać zakres swojej realizacji.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
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wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

a. odpis z właściwego rejestru lub z centrali 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 Pzp. b. jeżeli wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o

których mowa w pkt. 11.1a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji

ani nie ogłoszono upadłości. Dokument te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
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przed upływem terminu składania ofert. 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 powyżej, 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 miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminu wystawienia

dokumentu stosuje się odpowiednio (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert). Każdy wykonawca występujący wspólnie oddzielnie składa dokumenty lub

oświadczenia wymienione w pkt. a i b. Wykonawca , który polega na zdolnościach innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest złożyć w odniesieniu

do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt a i b.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a. Wykaz usług wykonanych ,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b.

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości , wraz z informacja 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 dysponowania tymi osobami. Dokumenty wymienione powyżej składa ten

lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich Wykonawców będą spełniać warunki udziału
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w postępowaniu (oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy i łączne doświadczenie

zawodowe).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na

zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając w szczególności

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości: 5 000, zł słownie

złotych: pięć tysięcy 00/100.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie
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Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
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katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
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cena 60,00

okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
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Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Na podstawie art.144 ust.1 pkt. 1 ustawy zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany

umowy: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia

w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności: a) zaistnienie okoliczności

będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności: •

w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień,

zgód, postanowień i decyzji administracyjnych itp., jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy

Wykonawcy; • w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców,

właścicieli terenu bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia; • w przypadku

wystąpienia nieprzewidzianych prac nie objętych przedmiotem zamówienia, mających wpływ na

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia

terminu umowy podstawowej; • konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz – o czas

niezbędny do ich wykonania. • w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 i 3. W

przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia

wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy. 2. Zmiana osoby

na stanowisku projektanta (mostowego, drogowego) pod warunkiem, że wskazana osoba będzie

spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza rezygnację z Podwykonawcy lub zmianę Podwykonawcy. W przypadku

zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do

wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku,

gdy oferta Wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji

zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj.

powierzenia części zamówienia do realizacji przez Podwykonawców. 5. Zmiany o charakterze

podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty

działające wspólnie (np. konsorcja, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią

okoliczności uniemożliwiające dalsze działania wszystkim podmiotom tworzącym stronę

wykonawczą, w szczególności gdy została ogłoszona upadłość lub została otwarta likwidacja jednego

lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego

przejęcie obowiązków Wykonawcy przez pozostałe podmioty tworzące stroną Wykonawcy celem

dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach. 6. Zmiany niezbędne do prawidłowej
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realizacji zamówienia spowodowane: – zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, – okolicznościami

powodującymi, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki

inżynierskiej, – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy. Zamawiający

dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 7. Oznaczenia

danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 8. Zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację

zamówienia ze strony Zamawiającego. 9. Zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku: – zmian

obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w

tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 31 marca 2020r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 568). o

zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

oraz niektórych innych ustaw; – przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania

zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.

10. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać zakres proponowanej zmiany, opis okoliczności

faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje i dowody potwierdzające, że zostały

spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 11. Strona wnioskująca o zmianę

terminu wykonania umowy zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności –

uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08-07, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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