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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13783-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszów: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
2018/S 008-013783

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Rzeszów
35-105
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Górak
Tel.:  +48 178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl 
Faks:  +48 178609480
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzdw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pzdw.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
Inna działalność: Drogi i mosty

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności w
ramach zadania Budowa/przebudowa drogi woj. nr 835 na odc od DK 4 do mista Kańczuga
Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WDT/2/2018

II.1.2) Główny kod CPV
71242000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:wzp@pzdw.pl
www.pzdw.pl
www.pzdw.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności
pozwalających na realizację zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –
Przeworsk – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK nr 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk oraz przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku
Przeworsk – Kańczuga wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń
budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk –
Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Przedmiot i zakres opracowania oraz wymagania w odniesieniu do realizacji zamówienia zostały zawarte w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział III SIWZ.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres
min. 36 miesięcy.

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
71320000
70000000
71245000
71332000
71354000
71313400
71248000
71241000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL82

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem
natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi
wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK nr 94 w m. Gwizdaj
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk oraz przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 835 na odcinku Przeworsk – Kańczuga wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej,
budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835
Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego.
2. Przedmiot i zakres opracowania oraz wymagania w odniesieniu do realizacji zamówienia zostały zawarte w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział III SIWZ.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres
min. 36 miesięcy.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
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wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r.
poz. 1502, z późn. zm.).
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób
wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, opracowań z zakresu ochrony
środowiska, prac związanych z przygotowywaniem materiałów do decyzji administracyjnych oraz prac
pomiarowych w zakresie sieci i urządzeń teletechnicznych, energetycznych, gazowniczych, wodociągowych i
oświetlenia.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP tj.
udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy
usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług projektowych, wynikających z ustalonych na
etapie realizacji tego zadania potrzeb, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 5 % wartości zamówienia
podstawowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 20/04/2018
Koniec: 31/05/2019
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
Zamawiający informuje o możliwości dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Wykonawca będzie
zobowiązany w oparciu o ww. program opracować studium wykonalności.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 15
250,00 PLN.

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 nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia-
wymagania:
Projektant-branża drogowa–1 osoba (wskazana w umowie, upoważniona w imieniu Wykonawcy do zarządzania
realizacją Umowy i do bezpośr. kontaktów z Zamawiającym) oraz Sprawdzający-branża drogowa–1 osoba
(projektant nie może być sprawdzającym):
a)Kwalifikacje-uprawnienia budowlane do projektowania dróg bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne upr.
budowl., które zostały wydane na podstawie wcześniej obow. przepisów;
b)Doświadczenie zawodowe: Wykonanie min. dwóch dokumentacji projektowych zawierających projekty
budowlane obejmujące rozbudowę lub budowę drogi klasy G lub wyższej i uzyskanie na ww. inwestycje decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotow.
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publ. (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 ze zm.).
Projektant-branża mostowa–1 osoba oraz Sprawdzający–branża mostowa–1 osoba (projektant nie może być
sprawdzającym)–wymagania:
a)Kwalifikacje–uprawnienia budowlane do projektowania obiektów mostowych bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne upr. budowl., które zostały wydane na podstawie wcześniej obow. przepisów;
b)Doświadczenie zawodowe:Wykonanie min. dwóch dokumentacji projektowych zawierających projekty
budowlane obejmujące rozbudowę lub budowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj.
mostu, wiaduktu lub estakady klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
W przypadku wystąpienia konieczności, Wykonawca zapewni:
a)autorów projektów poszczególnych branż: posiadających właściwe uprawnienia pozwalające na oprac. dok.
projekt. danej branży,
b)sprawdzających projekty branżowe: posiadających właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdz. dok.
projekt. danej branży,
c)geodetę:posiadający uprawnienia w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania
dok. do celów prawnych.
d)jednostkę/osobę dokonującą badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni i obiektów.
e)jednostkę/osobę opracowującą operaty wodnoprawne i raporty oddziaływania na środowisko.
Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących
obywatelami krajów członkowskich UE oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji
do wykonywania w RP samodzielnych funkcji techn. w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego
zamówienia–zgodnie z właśc. przepisami, w szczególn. z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznania
kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2008 nr 63, poz. 394)
oraz ustawą z dnia 15.12.2000 r . o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz.U z 2001r. nr 5, poz. 42 ze zm.).
2.Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie) wykonał
min. 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego rozbudowy
lub budowy drogi klasy min. G dł. min. 1,0 km wraz z rozbudową/budową drogowego obiektu mostowego, tj.
mostu, wiaduktu, estakady klasy A, zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, i uzyskaniu na ww.
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inwestycję decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 10.4.2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakr. dróg publ. (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 ze zm) poparte
dokumentami potwierdz. iż usługi zostały wykonane należycie (np. referencje) z zasrzez. że br drogowa i
mostowa może być zawarta w jednej dokument. projekt albo w odrębnych dokument projekt dla których uzysk
decyzje z zezwol. na realizacje inwest. drog.zgodnie z ww. ustawą.

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:
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w
SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 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.

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: 20/02/2018
Czas lokalny: 09:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, świetlica.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Ze strony zamawiającego-Komisja przetargowa.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Do oferty Wyk. zobow jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw stanowiące wstępne potwierdzenie
że:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Ośw o którym mowa w pkt 1 Wyk. zobow jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE. Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zam jest dostępny na stronie
internetowej Zam w miejscu zamieszczenia SIWZ oraz niniejszego ogłoszenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nichpodstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
wpostępowaniu składa wraz z ofertą jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
4. Na wezw. Zam, w celu potw braku podstaw wykl Wyk z udziału w postep. Wyk zobowiązany jest do złożenia
dokumentów o których mowa w §5 pkt od 1 do 10 Rozp Min Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z
2016, poz. 1126).
5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §5
pkt od 1 do 9 ww. Rozp;
5. W celu potw spełn war dot zdolności techn i zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a)wykazu usług – pkt 8.3a SIWZ
b)wykazu osób – pkt 8.3b SIWZ
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje
zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.
6. Jeżeli Wyk ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryt RP, a także w przypadku gdy osoba, której
danydokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza teryt RP, zastosowanie maja zasady określone w § 7 i 8
ww.Rozp.
7. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust.
5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Z postępow. o udziel, zamówienia wyklucza się Wyk, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1-8 Pzp.
9. W przyp. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziel. Zam., żaden z nich nie może podlegać wykl. z
udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1-8 Pzp,
10. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada czy wykonawca
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
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11. Wyk. pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
12. Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć:
— Wypełniony i podpisany Jednolity Europejski Dokument Zamówienia–aktualny na dzień składania ofert,
— Dowód wniesienia wadium,
— Wypełnioną i podp. Tabelę opracowań projektowych– Rozdz IV SIWZ,
— Zobow. do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu),
— Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2018
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