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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Krajowy numer identyfikacyjny: 006092820
Adres pocztowy: Al. Niepodległości 32
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL43
Kod pocztowy: 65-042
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Szpakowska, Jolanta Nowak
E-mail: zdw@zdw.zgora.pl
Tel.: +48 683280307/ +48 683280306
Faks: +48 683280338/+48 683280332
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zdw.zgora.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.zdw.zgora.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka samorządowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

Nazwa:
Opracowaniedokumentacjiprojektowej dla zadania pn.:„Rozbudowa drwoj.nr157w ramach
realiz.zad.pn:Rozbiórkaistniejącegoibudowanowego mostu nad rz.Noteć w ciągudrwoj.nr157ZwierzynGoszcznowo wm.Gościmiec
Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-45/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
71322000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 157 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką
Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec” wraz z uzyskaniem decyzji
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Zakres zamówienia powinien obejmować swoim zakresem Koncepcję Wstępną - wariantową (etap I) –
składającą się z minimum 3 wariantów, a następnie dokumentację projektową (etap II) dot. rozbiórki istniejącego
i budowy nowego obiektu mostowego przez rzekę Noteć wraz z dojazdami. Początek i koniec opracowania
należy dowiązać do istniejącej drogi wojewódzkiej.
Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia oraz zakres prac projektowych określony został w opisie
przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ.

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: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
most nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 157 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką
Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec” wraz z uzyskaniem decyzji
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Zakres zamówienia powinien obejmować swoim zakresem Koncepcję Wstępną - wariantową (etap I) –
składającą się z minimum 3 wariantów, a następnie dokumentację projektową (etap II) dot. rozbiórki istniejącego
i budowy nowego obiektu mostowego przez rzekę Noteć wraz z dojazdami. Początek i koniec opracowania
należy dowiązać do istniejącej drogi wojewódzkiej.
Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia oraz zakres prac projektowych określony został w opisie
przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 666 260.16 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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
1.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Wymagany termin realizacji zamówienia :
- ETAP I - 31.08.2021 r.,
- ETAP II - 09.12.2022 r.
2. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO- administratorem danych osobowych
jest:Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona
Góra.Pozostałeinformacjeznajdują się w rozdziale VI SIWZ.

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:
1) wykaże usługi* wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane,
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, tj. * przez usługę zamawiający rozumie wykonanie min. jednej dokumentacji
projektowej budowy obiektu mostowego o najwyższej klasie obciążenia (klasa A lub klasa I) o długości
całkowitej (wraz ze skrzydłami) min. 80 m oraz rozpiętości teoretycznej pojedynczego przęsła min. 50 m,
na którą uzyskano pozwolenie na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Przez
wykonanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej
przez jeden podmiot.
2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za
świadczenie usług, kontrole jakości 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, tj:
- projektanta branży mostowej posiadającego uprawnienia do projektowania w zakresie mostów w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane.
Projektant branży mostowej musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym wykonaną co najmniej: min.
jedną dokumentację projektową, obejmującą swoim zakresem budowę obiektu mostowego o najwyższej
klasie obciążenia (klasa A lub klasa I) o długości całkowitej (wraz ze skrzydłami) min. 80 m oraz rozpiętości
teoretycznej pojedynczego przęsła min. 50 m, na którą uzyskano pozwolenie na budowę lub decyzję o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

4/6

Spełnianie warunku udziału w postępowaniu musi wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złozyc następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 7 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
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 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 informację 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:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu w tym w
szczególnościustawiezdnia7.7.1994Prawobudowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm) ustawie z 23.4.1964
Kodeks cywilny(t.j.Dz.U.2016poz.380zezm)i ustawie z 29.1.2004 Pzp (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986)
2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ. 3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy
oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ.4. Wymagania w zakresie zastosowania klauzul
społecznych, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zostały określonew SIWZ. 5.Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca
może powierzyć podwykonawcy wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych jako kluczowych) części
zamówienia. Wymagania dot. podwykonawstwa określono w SIWZ. 6.Zamawiający przewiduje możliwość
udzielenia zaliczek na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z art.151austawyPzp. Inf. na temat udzielania
zaliczek podano w Rozdziale V SIWZ.

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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne
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IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 10:00

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, pokój 03 - piwnica, za
pośrednictwemminiPortalu

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

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I.Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art24 aa ust.1ustawy Pzp
II.1Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składaniaofertoświadczeniestanowiącewstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a)nie podlega wykluczeniu;
b)spełniawarunkiudziału wpostępowaniu
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wformiejednolitegoeuropejskiegodokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze
wzoremstandardowegoformularzaokreślonegow rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym napodstawieart.59ust.2dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” (załącznik
nr 1 doformularzaoferty) podrygorem nieważności,w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym
podpisemelektronicznym zgodniez zasadami pkt.8.2SIWZ.Dokument JEDZ należy dołączyć do oferty, a
następnie wraz zplikamistanowiącymiofertę skompresowaćdo jednego pliku archiwum(ZIP).
3Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kryteriów kwalifikacji opisanych w
częściIVJEDZwypełniłjedynie sekcję ALFA w cz IV i nie wypełniał żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
III.Przesłanki wykluczenia wykonawców:
1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunkudoktóregozachodziktórakolwiek
z okoliczności o których mowa w art.24ust1pkt12-23ustawyPzp.
2.Dodatkowozamawiający wykluczy wykonawcę na podst. art. 24ust. 5 pkt1,5 6,7,8ustawy Pzp.
IV. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć
następująceoświadczenialubdokumenty:W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
zudziału wpostępowaniuwykonawcazobowiązany jest złożyć dokumenty zgodne RMR z 26.7.2016w
sprawierodzajów dokumentówjakichmoże żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
oudzieleniezamówienia(Dz.U.2016poz.1126)tj.par5.pkt: 1), 2), 3),4),5),6),7),8),9).Jeżeli Wykonawca
masiedzibę lubmiejsce zamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku

6/6

gdy osoba,której danydokument dotyczymamiejsce zamieszkania poza terytorium RP – stosuje się
paragraf 7 ww.Rozporządzeniaw sprawierodzajówdokumentów. Wykonawca mający siedzibę na terytorium
RzeczpospolitejPolskiej, wodniesieniu doosobymającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, którejdokumentdotyczy-stosujesięparagraf 8 ww. Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.
V.Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminuzwiązaniaofertąrozpoczynasię
wraz z upływem terminu składania ofert. (art.85 ust.5 ustawy pzp).
VI. Wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 zł)
przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku GETIN NOBLE BANK
S.A O/ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011 z dopiskiem na przelewie: „Wadium
w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3310-45/2020 na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 157 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa
nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec”.
VII. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu:1) JEDZ,2) zobowiązanie
do udostępnienia zasobów-zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na zasobach innego
podmiotu)3) wypełniony formularz cenowy,4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w
innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień pkt 12 Instrukcji SIWZ,5) pełnomocnictwo wniesione
w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu 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 pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020

