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Numer ogłoszenia: 49209 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu , ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. opolskie, tel. 77

4591800, faks 77 4581352.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANO-

WYKONAWCZYCH DLA ZADAŃ: 1. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W M. ŁADZA W KM

20+700-23+300, 2. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU KRZYWA GÓRA-POKÓJ W

KM 27+300-28+550, 3. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU BIESTRZYKOWICE-

JASTRZĘBIE W KM 43+350-45+800, 4. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 NA ODCINKU

JASTRZĘBIE-ZIEMIEŁOWICE W KM 45+800-49+200, 5. ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W

M. BIESTRZYKOWICE W KM 41+950-43+350.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=49...

1 z 12 2016-05-04 12:23



II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy drogi

wojewódzkiej nr 454 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego

Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 - usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Przedmiot

zamówienia realizowany będzie w podziale na 5 zadań. Przedmiot zamówienia na każde zadanie obejmuje: a)

prace geodezyjne: - opracowanie mapy do celów projektowych, - wykonanie podziału działek, - stabilizacja granic

pasa drogowego, b) prace projektowe: - opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), - opracowanie projektu wykonawczego, - sporządzenie

projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia BIOZ, - opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, -

opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen

jednostkowych), - wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem

pozwoleń wodnoprawnych, - wykonanie badań gruntu - odwierty (wg wykazu parametrów wykonania odwiertów

geologicznych), - przeprowadzenie badania nośności nawierzchni metodą ugięć, - wykonanie szczegółowej

inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu, - sporządzenie materiałów do wniosku o dofinansowanie inwestycji

drogowej z środków Unii Europejskiej, - inne elementy niezbędne do realizacji zadania. c) przygotowywanie

odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej

dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej

dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na wyżej wymienionych odcinkach

(zadaniach). d) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady

dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę

projektującą.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia

podstawowego) o wartości nie większej niż 30% wartości zamówienia podstawowego na podstawie art. 66 i

67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 32.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 23.700,00 PLN, w tym: a)

zadanie nr 1 - 5.600,00 PLN, b) zadanie nr 2 - 3.000,00 PLN, c) zadanie nr 3 - 5.100,00 PLN, d) zadanie nr 4 -

6.700,00 PLN, e) zadanie nr 5 - 3.300,00 PLN. 2. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu zobowiązany będzie do

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie

złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum: a) jeden

projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, który dotyczyły budowy lub rozbudowy

drogi o parametrach klasy G* lub wyższej, o długości co najmniej 2,5 km stanowiący jeden odcinek

drogi (nie dopuszcza się sumowania odcinków składowych), b) jeden projekt budowlano-wykonawczy

lub budowlany i wykonawczy, który dotyczył budowy lub przebudowy obiektu inżynierskiego o

konstrukcji żelbetowej. * - lub dróg o równoważnych parametrach w przypadku projektów realizowanych

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt określony w podpunkcie b) może być wykonany w

ramach projektu określonego w podpunkcie a). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie

złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone

wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej: a) projektant branży

drogowej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej i
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doświadczenie w opracowaniu, po uzyskaniu uprawnień, minimum dwóch projektów budowlano-

wykonawczych lub budowlanych i wykonawczych, które dotyczyły budowy lub rozbudowy dróg o

parametrach klasy G* lub wyższej - 1 osoba, b) projektant branży mostowej posiadający uprawnienia

budowlane do projektowania w specjalności mostowej i doświadczenie w opracowaniu, po uzyskaniu

uprawnień, minimum dwóch projektów budowlano-wykonawczych lub budowlanych i wykonawczych,

które dotyczyły budowy lub przebudowy obiektów inżynierskich - 1 osoba, c) geodeta posiadający

uprawnienia geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2 zgodne z rozdziałem 8 ustawy Prawo

geodezyjne i kartograficzne oraz doświadczenie uczestniczenia w opracowaniu, po uzyskaniu

uprawnień, minimum dwóch dokumentacji projektowych - 1 osoba. * - lub dróg o równoważnych

parametrach w przypadku projektów realizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie

spełniają powyższy warunek

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie

złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub usługi zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub są  wykonywane

należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  że  osoby,  które będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=49...

4 z 12 2016-05-04 12:23



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w  oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11

ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ze wskazaniem: a) zakresu dostępnych

wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,

przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innymi podmiotami, d)

zakresu i okresu udziału innych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiąże się do

udostępnienia zasobów, będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będzie ponosił winy. 2. Jeżeli, w
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przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.

24 ust. 1 punktach 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego

albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 punktach 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się

takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania

tych osób lub przed notariuszem. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są

do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi

być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Każdy z wykonawców powinien złożyć dokumenty

wymienione w punkcie III.4.2), III.4.4) i III.6) podpunkt 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może być złożone przez

ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa w punkcie III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (terminy wystawienia

dokumentów odpowiednio jak w punkcie III.4.3)). 5. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się

będzie na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia

oddzielnie na każde zadanie. 6. Zamawiający akceptował będzie oświadczenie własne wykonawcy składane w

postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16); w przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z

postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. W przypadku gdy

wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność dokumentów w

bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy

danych, zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty. 8. W przypadku gdy wykonawcy powołują się na

dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego, zamawiający będzie uwzględniał te dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Okres rękojmi - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków ich zmian określone są w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.zdw.opole.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2016

godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, kancelarii (parter -

pokój nr 10).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: 1. Warunki płatności zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Płatności

dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity). 4. W

przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może żądać

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na

obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim,

w tym w szczególności: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poźń. zm.),

ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
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Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity). 8. Zamawiający wykluczy z

postępowania o udzielenie zamówienia również wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem

postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w

wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z

postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,

organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w

przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do

ich naprawienia. 9. Zamawiający w odniesieniu do wykonawców instytucji tzw. self - cleaning, dopuści - w sytuacji

zaistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania - możliwość przedstawienia przez tego wykonawcę

dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym że: (1) naprawił szkodę lub

zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami ścigania; (3) podjął konkretne środki

techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu

postępowaniu). Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek

wykluczenia wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2, 4-11 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych. 10. Procedury odwoławcze. 10.1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo

zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów

ustawy. 10.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę

organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej. 10.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od

niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

10.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 10.5.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 10.6. Odwołujący przesyła

kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z

treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem

terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych (faksem lub drogą elektroniczną). 10.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia

przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane

w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały

przesłane w inny sposób. 10.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 10.9.
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Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 10.7 i 10.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia. 10.10. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie innym

wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści

ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na

stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja,

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 10.11. Wykonawca może zgłosić

przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując

stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje na

zasadach określonych w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10.12. Odwołanie rozpoznaje Izba w

składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa Izby. 10.13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi

Publikacji Unii Europejskiej dnia 29.04.2016 r. 12. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: a) termin

złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - do dnia 11.08.2017 r. b) termin

uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - do dnia 30.11.2017 r. 12.1. Całkowity termin wykonania

przedmiotu zamówienia określony w sekcji II.2) wynoszący 32 miesiące jest terminem szacunkowym i składa się

z: a) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej według terminów określonych powyżej, b) udzielania

odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie

wykonawcy robót budowlanych - 4 miesiące, c) sprawowania nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych

oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej

opracowanej przez wykonawcę - 10 miesięcy. 12.2. Terminy, o których mowa w podpunkcie 12.1a), 12.1b) i

12.1c) mogą nie następować bezpośrednio po sobie. 12.3. Całkowity termin określony w punkcie 12.1 jest

terminem szacunkowym i zależy od czasu trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad

którymi sprawowany będzie nadzór autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

IV.4.17) Czy 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie nr 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia na zadanie nr

1 jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy

drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+700-23+300 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 - usługi inżynierii

projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 32.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Okres rękojmi - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie nr 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia na zadanie nr

2 jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy

drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+550 zgodnie z warunkami

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 -

usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 32.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Okres rękojmi - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zadanie nr 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia na zadanie nr

3 jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy

drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice-Jastrzębie w km 43+350-45+800 zgodnie z warunkami

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 -

usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 32.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Okres rękojmi - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: zadanie nr 4.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia na zadanie nr

4 jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy

drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie-Ziemiełowice w km 45+800-49+200 zgodnie z warunkami

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 -

usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.32.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 32.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=49...
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1. Cena - 95

2. Okres rękojmi - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: zadanie nr 5.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia na zadanie nr

5 jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy

drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950-43+350 zgodnie z warunkami specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 - usługi

inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 32.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Okres rękojmi - 5

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=49...
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