Ogłoszenie nr 2021/BZP 00101264/01 z dnia 2021-07-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w
ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Stalowowolski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409181
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Podleśna 15
1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 15 643 36 61
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mienie@stalowowolski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stalowowolski.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w
ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego".
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a86527f-d9a2-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00101264/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-01 12:56
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000275/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych
w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego"
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

bip.stalowowolski.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej: mienie@stalowowolski.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przez
środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt. Zamawiający zaleca format .pdf. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP dostępnej pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: mienie@stalowowolski.pl
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem
z Platformy:
W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika
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urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows,
Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania
czasu odbioru danych:
 specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
 format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8,
 oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
 integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
 Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0
 Mozilla Firefox od wersji 15
 Google Chrome od wersji 20
 Microsoft Edge
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ – załącznik nr 9 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich
postępowań lub na stronie głównej z zakładki Postępowania
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37-450
Stalowa Wola, tel.: 15 643 37 09, fax: 15 643 36 02, e - mail: powiat@stalowowolski.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna
15, 37-450 Stalowa Wola jest Pani Magdalena Sołtys-Kurek, tel.: 15 643 36 35, e-mail:
abi@stalowowolski.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych
powiatu stalowowolskiego”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
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wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Pozostałe informacje dotyczące RODO znajdują się w rozdz.II SWZ oraz w informacjach dodatkowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IMP.272.2.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej 9 przejść dla
pieszych:
Przejście nr 1: droga powiatowa nr 1025R ul. Poniatowskiego w km 1+268 w Stalowej Woli,
Przejście nr 2: droga powiatowa nr 1025R ul. Poniatowskiego w km 1+767 w Stalowej Woli
Przejście nr 3: droga powiatowa nr 1025R ul. Poniatowskiego w km 1+910 w Stalowej Woli
Przejście nr 4: droga powiatowa nr 1025R ul. Poniatowskiego w km 2+040 w Stalowej Woli
Przejście nr 5: droga powiatowa nr 1025R ul. Poniatowskiego w km 2+239 w Stalowej Woli
Przejście nr 6: droga powiatowa nr 1025R ul. Poniatowskiego w km 2+357 w Stalowej Woli
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Przejście nr 7: droga powiatowa nr 1028R ul. Niezłomnych w km 1+107 w Stalowej Woli
Przejście nr 8: droga powiatowa nr 1004R Zaklików – Borów w km 3+363 w m. Irena
Przejście nr 9: droga powiatowa nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa ul. Armii Krajowej w m. w
Jastkowice, w km 10 +701
1.1. Istniejące przejścia z przejazdami dla rowerzystów w ciągu ul. Poniatowskiego w Stalowej
Woli (przejścia od nr 1 do nr 6) wyposażone obecnie w oznakowanie pionowe D-6b, C-9,
oznakowanie poziome P-10, P-11, P-14, oraz azyle z prefabrykatów betonowych (krawężniki i
kostka brukowa betonowa) .
W ramach projektowania należy:
• przeprowadzić analizę istniejących przejść dla pieszych z przejazdami dla rowerzystów
zgodnie z WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3:
Projektowanie przejść dla pieszych.
• zaprojektować ewentualne korekty, zmiany, uzupełnienia w zakresie budowlanym i organizacji
ruchu, niezbędne dla spełnienia aktualnie obowiązujących przepisów, norm, wytycznych, itp., w
szczególności dokonać zmiany w zakresie szerokości istniejącego przejścia i przejazdu dla
rowerzystów wprowadzając przejazd dwukierunkowy, oznakowanie poziome grubowarstwowe,
pionowe min. II generacji, itp.
• przeprowadzić analizę istniejących przejść dla pieszych z przejazdami dla rowerzystów
zgodnie z WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4:
Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych.
• zaprojektować oświetlenie (doświetlenie) w zakresie niezbędnym dla spełnienia aktualnie
obowiązujących przepisów, norm, wytycznych, itp.
1.2. Istniejące przejście dla pieszych ( przejście nr 7) w Stalowej Woli ciągu ul. Niezłomnych w
km 1+107 wyposażone obecnie w oznakowanie pionowe D-6, oznakowanie poziome P-10, P-14,
progi wyspowe, oznakowanie poprzeczne akustyczne.
W ramach projektowania należy:
• przeprowadzić analizę istniejącego przejścia dla pieszych z zgodnie z WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych.
• zaprojektować ewentualne korekty, zmiany, uzupełnienia w zakresie budowlanym i organizacji
ruchu, niezbędne dla spełnienia aktualnie obowiązujących przepisów, norm, wytycznych, itp., w
szczególności dokonać zmiany w zakresie wyposażenia przejścia w system przejścia
aktywnego z detekcją ruchu pieszego, oznakowanie poziome grubowarstwowe, pionowe min. II
generacji, itp.
• przeprowadzić analizę istniejącego przejścia dla pieszych z zgodnie z WR-D-41-4 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla
pieszych.
• zaprojektować oświetlenie (doświetlenie) w zakresie niezbędnym dla spełnienia aktualnie
obowiązujących przepisów, norm, wytycznych, itp.
1.3. Istniejące przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów w
km 3+363 wyposażone obecnie w oznakowanie pionowe D-6, oznakowanie poziome P-10. W
ramach projektowania należy:
• przeprowadzić analizę istniejącego przejścia dla pieszych zgodnie z WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych.
• zaprojektować ewentualne korekty, zmiany, uzupełnienia w zakresie budowlanym i organizacji
ruchu, niezbędne dla spełnienia aktualnie obowiązujących przepisów, norm, wytycznych, itp., w
szczególności zaprojektować dojścia do przejścia w postaci ciągów pieszych zgodnie z
wytycznymi programu, oraz dokonać zmian w zakresie wyposażenia przejścia w oznakowanie
pionowe min. II generacji, oznakowanie poziome grubowarstwowe, itp.
• przeprowadzić analizę istniejącego przejścia dla pieszych zgodnie z WR-D-41-4 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla
pieszych.
• zaprojektować oświetlenie (doświetlenie) w zakresie niezbędnym dla spełnienia aktualnie
obowiązujących przepisów, norm, wytycznych, itp.
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1.4. Projektowane przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze –
Rzeczyca Długa (ul. Armii Krajowej w Jastkowicach ) w km 10 +701.
W ramach projektowania należy:
• przeprowadzić analizę projektowanego przejścia dla pieszych zgodnie z WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych.
• zaprojektować przejście dla pieszych w zakresie budowlanym i organizacji ruchu, niezbędne
dla spełnienia aktualnie obowiązujących przepisów, norm, wytycznych, itp., w szczególności
zaprojektować dojścia do przejścia w postaci ciągów pieszych zgodnie z wytycznymi programu
oraz zaprojektować przejście wyposażone w oznakowanie pionowe min. II generacji,
oznakowanie poziome grubowarstwowe, itp., z uwzględnieniem ewentualnej korekty lokalizacji
istniejących przystanków komunikacji zbiorowej,
• przeprowadzić analizę istniejącego przejścia dla pieszych z zgodnie z WR-D-41-4 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla
pieszych.
• zaprojektować oświetlenie (doświetlenie) w zakresie niezbędnym dla spełnienia
2. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca na własnych materiałach
geodezyjnych wykona:
1) projekty budowane wielobranżowe,
2) projekty wykonawcze wszystkich branż, w tym; projekt stałej organizacji ruchu,
3) przedmiary i kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże oraz ich aktualizację,
4) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż,
5) materiały i opracowanie wniosku o pozwolenie / zgłoszenie na przebudowę drogi,
6) wykonawca będzie sprawował nadzór autorski.
3. Zakres prac projektowych obejmuje ponadto:
1) wykonanie badań oraz dokumentacji geotechnicznej (o ile zajdzie taka potrzeba),
2) projekty usunięcia wszelkich kolizji (o ile zajdzie taka potrzeba),
3) uzyskanie na własny koszt map geodezyjnych z aktualizacją do celów projektowych (o ile
zajdzie taka potrzeba),
4) przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę /zgłoszenia
wykonania robót.
5) uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji administracyjnych, opinii koniecznych do
uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia wykonania robót.
6) uzyskanie na własny koszt niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opracowań
(operatów, raportów), badań, uzgodnień, ekspertyz, opinii oraz odstępstw od obowiązujących
przepisów,
4. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana zgodnie z obwiązującymi warunkami
technicznymi, normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej dotyczącymi projektowania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. kryterium: Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu
zamówienia , na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę
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60%=60 pkt
wzór matematyczny:
najniższa zaoferowana cena brutto
……………………………………… x 60
cena brutto oferty badanej
2. Kryterium: Termin realizacji zamówienia 40%=40 pkt
1). Wykonawca który zaoferuje termin zgodny z Rozdz. VII ( 30.09.2021 i 31.10.2021), lub skrócenie
terminu do 4 dni kalendarzowych - otrzymuje 0 pkt.
2). Wykonawca który zaoferuje skrócenie każdego z terminów określonego w Rozdz. VII. od 5 do 9 dni
kalendarzowych - 10 pkt.
3). Wykonawca który zaoferuje skrócenie każdego z terminów określonego w Rozdz. VII. od 10 do 14
dni kalendarzowych - 15 pkt.
4). Wykonawca który zaoferuje skrócenie każdego z terminów określonego w Rozdz. VII.o 15 i więcej
dni kalendarzowych - 20 pkt.
Punktacja przyznawana ofertom w kryterium ceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
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warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunków:
1) DOŚWIADCZENIE
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w
tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia tj. usługę wykonania dokumentacji projektowej w zakresie dróg (budowa,
przebudowa, remont) lub przebudowy, budowy przejść dla pieszych, co winni potwierdzić
dowodami czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Zamawiający przez zamówienie
rozumie jedną umowę.
Przez zamówienie należy rozumieć:
– zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie
– zamówienie zakończone w w/w okresie , a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie.
2) KADRA
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą techniczną posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.
– projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej z uprawnieniami do projektowania
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 poz. 220 z późn. zm.).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do
SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 5 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3
ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Dokument o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, 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 – załącznik nr 6 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 ) formularz ofertowy, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania 3)zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ , 4) oświadczenie wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania
oferty; odpowiednie pełnomocnictwa , 6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
6.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców –
załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
6.2. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców którzy wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.3. W przypadku o którym mowa w ust. 6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 8 do SWZ.
6.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
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udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X
ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z
katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ - załącznik nr 2a do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców –
załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców którzy wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 8 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 454 i 455 ustawy
Pzp, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących
okolicznościach:
1.1. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
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Zamawiającego,
b) wystąpi konieczność uzyskania dodatkowych opinii, decyzji, ekspertyz lub innych uzgodnień
administracyjnych lub prawnych, których nie można było przewidzieć mimo zachowania
należytej staranności przed podpisaniem umowy,
c) działania siły wyższej tzn. niezależnego od stron zdarzenia losowego, które nie było możliwe
do przewidzenia w momencie zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec mimo
zachowania należytej staranności,
d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,
1.2 zmiany umowy przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu dopuszczalne są na
następujących warunkach
- pkt.1.1.lit.a – w zakresie uzasadnionego Interesu Zamawiającego;
- pkt.1.1 lit. b - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych dodatkowych
decyzji, uzgodnień, ekspertyz lub innych uzgodnień administracyjnych lub prawnych;
- pkt. 1.1.lit.c – o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego działania
- pkt.1.1. lit.d –o czas trwania zaistniałych okoliczności.
2. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1 stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
3. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
6. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-09 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta wraz z załączonymi dokumentami i oświadczeniami składana
jest za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostepnego na ePUAP udostępnionego przez
miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-07
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby
wykonawców:

cena oferty, Termin realizacji zamówienia
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SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
uzupełnienie do sekcji III- RODO
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym
dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
uzupełnienie do sekcji IV- okres realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 30.09.2021 r – tj.
opracowana dokumentacja projektowa i dokonanie zgłoszenia wykonania robót. W przypadku
konieczności uzyskania pozwolenia na budowę Zamawiający wymaga aby dokumentacja
projektowa umożliwiająca ogłoszenie przetargu na wykonanie robot budowlanych była
opracowana w terminie do 30.09.2021r. , a uzyskanie pozwolenia na budowę w terminie do
31.10.2021 r.
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