Gmina Tyczyn: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji
drogowej pn. Budowa obwodnicy miasta Tyczyn
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
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: Gmina Tyczyn, krajowy numer identyfikacyjny 69058216300000,
ul. Rynek 18 , 36-020 Tyczyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (017) 2219310, email tyczyn@tyczyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.tyczyn.pl; www.bip.tyczyn.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):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.tyczyn.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:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera
Adres:
Urząd Miejski w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn - pok. 21 (sekretariat)
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)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowej
dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy miasta
Tyczyn
Numer referencyjny: SIP.271.20.2019
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: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji
projektowej wraz z przygotowaniem i uzyskaniem prawomocnego dokumentu zezwalającego
na rozpoczęcie inwestycji drogowej – decyzji ZRID zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych. Zakres przedsięwzięcia objętego projektowaniem obejmuje: - budowę ,
rozbudowę i przebudowę dróg na długości około 1,6 km plus odcinki nawiązań w obrębie
skrzyżowań z istniejącymi drogami publicznymi; - budowę i przebudowę chodników; budowę odcinków dróg dojazdowych dla zapewnienia obsługi terenu przyległego,
komunikacji lokalnej, osobom prawnym i podmiotom gospodarczym w stopniu
zapewniającym przejezdność pojazdom odpowiadającym profilowi działalności tych osób i
podmiotów; - budowę dwupoziomowego skrzyżowania dróg; - budowę/przebudowę
przepustów na przecinanych ciekach, rowach melioracyjnych (w przypadku konieczności); budowę sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych z projektowanych
dróg do istniejących kanalizacji deszczowych zlokalizowanych przy projektowanej
inwestycji, na warunkach uzyskanych na etapie projektu budowalnego od gestorów sieci lub
naturalnych cieków wodnych, rowów – na warunkach uzyskanych od ich Zarządcy i
określonych w uzyskanym przez Wykonawcę pozwoleniu wodno-prawnym; - budowę
elementów ochrony akustycznej, jeśli konieczność ich budowy będzie wynikać z
przeprowadzonej analizy i uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; - budowę
urządzeń oczyszczających ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników, jeśli

konieczność ich budowy będzie wynikać z uzyskanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz decyzji wodno-prawnej. Wykonawca wielobranżowej dokumentacji
projektowej swoim kosztem i staraniem: 1)Uzyska wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia,
zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne niezbędne do wydania decyzji ZRID,
2)Sporządzi dokumentację geodezyjno – kartograficzną, dokumentację formalno - prawną
związaną z czasowym oraz stałym zajęciem nieruchomości pod drogę, 3)Sporządzi
dokumentację geotechniczną, geologiczno – inżynierską, hydrogeologiczną, jeśli będzie
wymagana, 4)Opracuje dokumenty niezbędne do uzyskania prawomocnej decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 5)Opracuje
dokumenty niezbędne do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym
operat wodno prawny lub/i oceny wodno prawnej, zgłoszenia wodnoprawnego, 6)Wykona w
wymaganym i niezbędnym zakresie obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne w tym
obliczenia rzędnych wód miarodajnych dla danych prawdopodobieństw wykonane przez
właściwą jednostkę badawczą, (jeżeli będzie wymagane), 7)Uzyska warunki techniczne
przebudowy i zabezpieczenia kolidujących sieci zewnętrznych, 8)Wykona wszelkie
niezbędne inwentaryzacje, oceny, ekspertyzy, pomiary i badania - terenu, istniejących
obiektów i urządzeń, jakie wymagane są do prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia,
9)Wykona obliczenia statyczne i wytrzymałościowe oraz inne dokumenty i materiały. Do
obowiązków Wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej należy w szczególności:
1)Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym
wynikających z dokumentów planistycznych gminy, zasobów zarządców i administratorów
obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie
terenu przedsięwzięcia, 2)Wykonanie prognozy ruchu, 3)Sporządzenie mapy do celów
projektowych dla potrzeb projektu budowlanego i projektu wykonawczego w skali 1:1000 lub
1:500, 4)Sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdów,
zagospodarowania terenu w zakresie planowanych robót), ocen, ekspertyz, pomiarów i badań
(w tym uzupełniających geologiczno – inżynierskich) terenu i istniejących obiektów i
urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności komunikacyjnej
działek położonych przy projektowanej drodze, 5)Pozyskanie dokumentów własności (wypisy
z ewidencji gruntów), 6)Uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia
wszystkich kolidujących sieci zewnętrznych, 7)Uzyskanie warunków przyłączeń do sieci,
8)Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbiórki w przypadku
konieczności innych obiektów kolidujących z przedmiotową inwestycją, 9)Uzyskanie
wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania prawomocnej decyzji ZRID
(lub decyzji w oparciu o zapisy ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jeśli
zajdzie taka konieczność), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji zwalniających z niektórych zakazów
wynikających z ustawy prawo wodne, (jeżeli będzie konieczna), protokołu z Narady
Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu; 10)Uzyskanie ewentualnie wymaganych odstępstw
od przepisów techniczno budowlanych, 11)Sporządzenie dokumentacji geodezyjno –
kartograficznej oraz formalno – prawnej, niezbędnej do uzyskania praw do nabycia
nieruchomości pod inwestycję oraz czasowego korzystania z nieruchomości, 12)W przypadku
konieczności uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane (umowy
cywilno - prawne właścicieli nieruchomości) na wejście w teren, 13)Sporządzenie i złożenie
wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym skompletowanie wszystkich załączników (lub
decyzji w oparciu o zapisy ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jeśli
zajdzie taka konieczność), 14)Uzyskanie opinii wymaganych ustawą o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych należy uzyskać
jednocześnie na rzecz Burmistrza Tyczyna i Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. 15)W
przypadku wystąpienia takiej konieczności sporządzenie materiałów do zgłoszenia robót tego

wymagających wraz ze skutecznym zgłoszeniem, 16)Sporządzenie Projektu Budowlanego,
17)Przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 18)Sporządzenie
dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów budowlanych
oraz jej uzgodnienie, 19)Wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych odpowiadających rozwiązaniom Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego, 20)Wykonanie Przedmiaru Robót, 21)Wykonanie kosztorysu
inwestorskiego, 22)Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania
dokumentacji projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu
wysokościowego aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji, 23)Sporządzenie projektu
stałej organizacji ruchu, spełniającego wymogi przepisów prawa w tym zakresie. Dla
zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych Wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do wydania prawomocnej decyzji
ZRID Dodatkowo w ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie uczestniczył w
postępowaniu o zamówienie publiczne dla przedmiotowego zadania na roboty budowlane
poprzez udzielanie wyjaśnień i pisemnych odpowiedzi na zgłaszane pytania ( w terminie
maksymalnie 2 dni roboczych) oraz nieodpłatne dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupełnień w przedmiotowym opracowaniu projektowym. Wykonawca na etapie
dokumentacji projektowej powinien opracować i uzyskać zatwierdzenie docelowego projektu
organizacji ruchu. Projekt podlega zatwierdzeniu w Organach Ruchu (Starosta, PZDW), po
uzyskaniu opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Podkarpackiego Zarząd Dróg
Wojewódzkich, Gminy Tyczyn, Komend Powiatowej i Wojewódzkiej Policji. Uzyskanie
opinii w/w oraz wskazanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca
będzie bez dodatkowego wynagrodzenia sprawował nadzór autorski w czasie realizacji robót
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
II.5) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:
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:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-07-30

II.9) Informacje dodatkowe:
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: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który
wykaże, że dysponuje zespołem do projektowania w skład którego wchodzą osoby
posiadające odpowiednie n/w uprawnienia i doświadczenie: 1.Projektant - branża drogowa –
osoba, która wykonała min. 1 projekt budowlany na budowę lub rozbudowę lub odbudowę
drogi publicznej o długości min. 2 km, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej - drogowej. 2. Projektant – branża mostowa –
osoba która wykonała min. 1 projekt budowlany na budowę lub rozbudowę lub odbudowę
mostu lub wiaduktu w ciągu drogi publicznej, posiadająca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej - mostowej. Zamawiający
dopuszcza realizację Dokumentacji Projektowej w branży drogowej i branży mostowej przez
jednego Projektanta, w przypadku, gdy posiada on uprawnienia i doświadczenie wymagane w
pkt. 1 i pkt. 2 łącznie. 3.Sprawdzający – branża drogowa – osoba, która wykonała lub
sprawdziła min. 1 projekt budowlany na budowę lub rozbudowę lub odbudowę drogi
publicznej, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej - drogowej. 4. Sprawdzający– branża mostowa, osoba, która
wykonała lub sprawdziła min. 1 projekt budowlany na budowę lub rozbudowę lub odbudowę
mostu lub wiaduktu w ciągu drogi publicznej, posiadająca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej - mostowej. Zamawiający
dopuszcza sprawdzenie Dokumentacji Projektowej w branży drogowej i branży mostowej
przez jednego Sprawdzającego w przypadku, gdy posiada on uprawnienia i doświadczenie
wymagane w pkt. 3 i pkt. 4 łącznie. Wykonawca wskaże jedną z osób wymienionych w pkt 1
i 2 jako Kierownika zespołu projektowego.
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 wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
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)

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:
1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający będzie
żądał złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, aktualnego na dzień złożenia odpisu 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 do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustaw, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się w/w dokumentów, 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. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli
wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy: 1) w celu wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do tych
podmiotów, Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw
wykluczenia z postępowania określone w ust. 1. 5. Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenia w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający posiada aktualne zaświadczenia lub
dokumenty tego Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W takim
przypadku Wykonawca informuje Zamawiającego, do którego postępowania zostały złożone
dokumenty lub oświadczenia, lub w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego. 6. W
przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7. Jeżeli jest to
niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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:
Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej,
złożył w określonym w wezwaniu terminie oświadczenia zawierającego wskazanie imienia i
nazwiska osób, które będą pełnić funkcję: - Projektanta branży drogowej i mostowej,Sprawdzającego branży drogowej i mostowej; rodzaj uprawnień, doświadczenie tych osób
(nazwa zadania, pełniona funkcja, data wykonania i podmiot, na rzecz którego zamówienie
zostało wykonane), informację o podstawie dysponowania tymi osobami oraz wskazanie
Kierownika zespołu projektowego.
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)
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w
postępowaniu przez Wykonawcę aktualne na dzień składania ofert. 2. Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu przez inne
podmioty, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (jeśli dotyczy) .
UWAGA! Oświadczenia, o których mowa w ust. 1-2 zawarte są w załączniku Nr 1 i
załączniku Nr 2 do oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Dokument,
z którego będzie wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - należy dołączyć
odpowiedni dokument lub wskazać dostępność dokumentu pod określonym adresem
internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający pobierze
dokument samodzielnie. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika,
dodatkowo należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy – oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Jeżeli wykonawca,polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy:
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności: zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą, 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, dotyczącej: - kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia; - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach, przekazuje Zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne oświadczenie
składa każdy z Wykonawców.
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
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości: 12 000 PLN,
słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100. Wadium musi obejmować cały okres związania
ofertą i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu –
PRZELEW; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – ORYGINAŁ w
formie papierowej; -gwarancjach bankowych – ORYGINAŁ w formie papierowej; gwarancjach ubezpieczeniowych – ORYGINAŁ w formie papierowej; -poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310
ze zm.) – ORYGINAŁ w formie papierowej;.
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
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

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:
Nie
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 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
Cena
60,00
Doświadczenie projektantów 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:
nie dotyczy
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:
nie dotyczy
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
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

nie dotyczy
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:
nie dotyczy
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
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy jedynie w przypadku
zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Okolicznościami takimi będą w szczególności: 1. Zmiany terminu realizacji
zamówienia w przypadku: a) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów
administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i
uchwalania), o okres na jaki miało to wpływ na wstrzymanie realizacji zamówienia. b)
złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub
odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji
o okres na jaki miało to wpływ na wstrzymanie realizacji zamówienia. c)wystąpienia siły
wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej wykonanie zamówienia, o
okres trwania siły wyższej i czasu niezbędnego na usunięcie jej skutków, d)gdy zajdzie
potrzeba wykonania opracowań nieprzewidzianych w zamówieniu lub potrzeba zmiany prac
projektowych z tytułu nie uzyskania wymaganych prawem zgód, o okres niezbędny na
wprowadzenie zmian. e)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie

mającym wpływ na realizację zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron,
f)konieczności wykonania zmian w projekcie na wniosek Zamawiającego 2.Zmiany na
stanowisku Projektanta/Sprawdzającego w przypadku niemożliwości pełnienia przez nich
powierzonych im funkcji - kwalifikacje wskazanej osoby muszą być takie same lub wyższe
od kwalifikacji osoby zmienianej. 3.Zmiany ceny w przypadku: a)zmian stawki podatku od
towarów i usług (VAT), o wskaźnik zmiany stawki podatku, b)wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d)zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4.Warunkiem dokonania zmian,
o których mowa w ust. 2 i zawarcia Aneksu do umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku
przez stronę inicjującą zmianę wraz z udokumentowaniem wpływu zmian na wykonanie
zamówienia oraz jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony
stosownego protokołu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-12-30, godzina: 09:00,
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 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

