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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196135-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Września: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2017/S 099-196135
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Września
ul. Ratuszowa 1
Września
62-300
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Koralewski
Tel.: +48 616404151
E-mail: przetarg@wrzesnia.pl
Faks: +48 616404044
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wrzesnia.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.wrzesnia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną
infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy
Wrz.
Numer referencyjny: ZP-271/43/WIK-RI/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
71322000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązania
drogowego, usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem występującym na trasie inwestycji wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą
obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września”.
Dokumentacja, będzie realizowana dwuetapowo: etap 1 – koncepcja (adaptacja) wraz z uzyskaniem warunków
i uzgodnień przejścia przez tory PKP oraz uzyskanie zgody na włączenie się w drogę krajową nr 15 i nr 92,
etap 2 – opracowanie pozostałej części dokumentacji projektowej i opracowanie materiałów niezbędnych do
ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i
późniejszą realizację zadania.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Września.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, dokumentacji technicznej
wielobranżowej (w tym projektowej), dokumentacji przetargowej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego ze
szczegółowym obmiarem robót oraz prowadzenie nadzorów autorskich dla realizacji robót budowlanych w
ramach inwestycji polegającej na wykonaniu układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą obwodnicy
m. Września łączącej drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września. Projekt musi
umożliwić uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) dla w/w zadania
wraz z uzyskaniem opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie
tej decyzji. Projekt musi umożliwić uzyskanie decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę (lub
braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę) dla w/w zadania.
Rezultatem zamówienia opisanego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) ma być
dokumentacja pozwalająca w późniejszym etapie wyłonić wykonawcę robót budowlanych oraz wykonać roboty
budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej do nabycia z
mocy prawa nieruchomości niezbędnych pod budowę drogi wydzielonych liniami rozgraniczającymi (podziały
nieruchomości i całe działki) wraz z wyniesieniem podziałów w terenie. Wykonawca dokumentacji projektowej,
będzie zobowiązany pełnić nadzór autorski w dalszych etapach realizacji w/w zadania. Dokumentacja
projektowa musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ) oraz
innych przepisów związanych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – podstawowym celem zamówienia jest:
a) opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanowykonawczego wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i
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opiniami dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m.
Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września”, umożliwiająca
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia
10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.
Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem
wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji;
b) opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych
wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych;
c) pełnienie nadzoru autorskiego.
3. Projekt drogowy obwodnicy długości ok 4.807 m i szerokości 7 m, projekt dwóch wiaduktów: wiadukt drogowy
nad linią kolejową E20 relacji Warszawa – Poznań o orientacyjnej rozpiętości 23,4 m oraz wiadukt kolejowy o
orientacyjnej rozpiętości 11,7 m.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/05/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie:
piętnaście tysięcy złotych).

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ;

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ;
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III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Wykonawcy – Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, usług polegających na wykonaniu 2 zadań polegających na opracowania Projektu Budowlanego
dla budowy lub rozbudowy dróg klasy co najmniej Z o długości łącznej min 4 km, gdzie w ramach przynajmniej
1 zadania wykonany był obiekt mostowy o Lt= min. 10 m, 1 zadanie opiewało na wartość min. 500 000 PLN
brutto oraz dla każdego z zadań uzyskano decyzję o zgodzie na realizację inwestycji drogowej, który umożliwił
realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;
2) osób – personelu technicznego:
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował
na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: osoba proponowana do pełnienia funkcji
Projektant branży drogowej – wymagana liczba osób: 1, posiadający kwalifikacje zawodowe: uprawnienia
budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie
obowiązujących wcześniej przepisów, posiadający doświadczenie zawodowe: jako Projektant branży drogowej
wykonał co najmniej 2 Projekty Budowlane dla budowy lub rozbudowy dróg klasy co najmniej Z o długości
łącznej min. 3 km, w tym 1 zadanie o długości drogi min. 2,5 km oraz dla każdego z zadań uzyskano decyzję
o zgodzie na realizację inwestycji drogowej, który umożliwił realizację robót budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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1. Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % ceny brutto – zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądza,
2) poręczeń bankowych i poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
3) gwarancji bankowych,
4) gwarancji ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
w PBS Września nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 10:45

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września
sala sesyjna.

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

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ustawy. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16).
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) 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 wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Terminy wniesienia odwołania:
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1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 w przypadku zamówień, których wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 –
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2017

24/05/2017
S99
http://ted.europa.eu/TED

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

7/7

