
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg powiatowych w zakresie
budowy urządzeń odwadniających

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legionowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-119

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227640516

1.5.8.) Numer faksu: 227640566

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpu@powiat-legionowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.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:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg powiatowych w zakresie
budowy urządzeń odwadniających

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df9bf3c0-a268-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039403/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-23 12:25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001697/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Projekty budowy odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań

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 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings

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:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej, zwanej dalej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-
legionowski/proceedings2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
Zamawiającego.3. Zamawiający przekazuje Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na platformie w sekcji
„Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego Wykonawcy. 4. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania
komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego,
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5.
Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie, Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
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operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa
JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6)
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej kodowanie UTF8,7)
oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.

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): 1. Informujemy, że: 1) administratorem danych
osobowychjest Powiat Legionowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie ul. Generała
Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; 2) Powiat Legionowski wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl lub pisemnie na
adres wskazany w pkt. 1;3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu i zakresie niezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez
Administratora w związku z przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie zam. publ.,
aporozstrzygnięciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji
umowy, której Wykonawca jest stroną; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp)
lub podmiotyprzetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych
umów z nim zawartych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres
wskazanyprzepisami prawa; 6) na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada
Pani/Pan prawo do żądania od administratora: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, przy
czym jeśliżądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od
osoby,której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu, b) sprostowania swoich danych osobowych, c) ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zam. publ. lub konkursu; 7) 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; 8) w przypadku
uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 9) podanie przez
Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Niepodanie danych uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty; 10)
Pani/Pana dane osobowenie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania; 2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany
do wypełnieniawszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu: 1)
do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany wart. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikającyz
art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4); 2) Wykonawca będzie musiał wypełnić
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obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje Zamawiającemu i których pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.17.2021

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: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1819W ul.
Jagiellońska w Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”,Zakres prac
projektowych dla części 1 -6:1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych
map do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji,
uzgodnienia ZUD, itp.,2) opracowanie koncepcji projektów: a) część 1 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1819W ul. Jagiellońska w
Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.b) część 2 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1823W ul. Suwalna w
Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.c) część 3 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W ul. Kościelna w
Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.d) część 4 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 1802W w Dębe w
zakresie budowy urządzeń odwadniających”.e) część 5 - Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W skrzyżowanie al. Legionów z ul.
Padarewskiego oraz skrzyżowanie al. Legionów z ul. Narutowicza w Legionowie w zakresie
budowy urządzeń odwadniających”.f) część 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W ul Mireckiego w Legionowie w zakresie
budowy urządzeń odwadniających”.Opracowane koncepcje należy przedłożyć Zamawiającemu
do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana
przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji
należy przedstawić linie graniczne zakresu opracowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego, załączając szacunkowe koszty realizacji przedmiotowego zadania
inwestycyjnego,3) opracowanie projektu budowlanego, w ilości 5 egzemplarzy (opis techniczny,
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projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i
konstrukcyjne, ZUD, informacja bioz i niezbędne detale),4) opracowanie projektu
wykonawczego, w ilości 5 egzemplarzy,5) należy uwzględnić założenia projektowe: a) chodniki
oraz zjazdy należy zaprojektować z kostki betonowej,b) odwodnienie powierzchniowe w grunt
(rowy odwadniające, rury, sączki, drenaż, studnie chłonne, odwodnienie liniowe, skrzynki
rozsączające itp.),c) zagospodarowanie zieleni (wycinka drzew, zakrzaczeń, prześwietlenie
korony drzew),d) odtworzenie nawierzchni,6) opracowanie projektów budowlano–wykonawczych
w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia drogowego, w
szczególności z siecią: energetyczną, sanitarną, gazową, itp. (opis techniczny, projekt
zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i
konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach:
zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń,7) przygotowanie materiałów i uzyskanie
decyzji na wycinkę kolidujących drzew, 8) opracowanie operatu wodno–prawnego i uzyskanie
pozwolenia wodno–prawnego, 9) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robót, w ilości 4 egzemplarzy,10) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, w ilości
4 egzemplarzy,11) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, w ilości 2 egzemplarzy,12) wykonanie
przedmiaru robót, w ilości 2 egzemplarzy,13) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy,14) operat geodezyjny wraz z mapą, wykazem zmian
gruntowych i protokołem przyjęcia granic nieruchomości powinny być przyjęte do Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie,15) przygotowanie wniosku o
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 11363), 16) przygotowanie oraz złożenie wniosku o decyzję na budowę lub
zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w
Legionowie.

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: 63 dni

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: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami
oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska
najwyższą liczbę punktów.

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1823W ul.
Suwalna w Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”,Zakres prac projektowych
dla części 1 -6:1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych map do celów
projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji, uzgodnienia ZUD,
itp.,2) opracowanie koncepcji projektów: a) część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1819W ul. Jagiellońska w Legionowie w zakresie
budowy urządzeń odwadniających”.b) część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1823W ul. Suwalna w Legionowie w zakresie
budowy urządzeń odwadniających”.c) część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W ul. Kościelna w Legionowie w zakresie
budowy urządzeń odwadniających”.d) część 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 1802W w Dębe w zakresie budowy urządzeń
odwadniających”.e) część 5 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy
drogi powiatowej nr 1818W skrzyżowanie al. Legionów z ul. Padarewskiego oraz skrzyżowanie
al. Legionów z ul. Narutowicza w Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.f)
część 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr
1818W ul Mireckiego w Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.Opracowane
koncepcje należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania
umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia
złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji należy przedstawić linie graniczne zakresu
opracowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, załączając szacunkowe koszty realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego,3) opracowanie projektu budowlanego, w ilości 5
egzemplarzy (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile
podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, ZUD, informacja bioz i niezbędne detale),4)
opracowanie projektu wykonawczego, w ilości 5 egzemplarzy,5) należy uwzględnić założenia
projektowe: a) chodniki oraz zjazdy należy zaprojektować z kostki betonowej,b) odwodnienie
powierzchniowe w grunt (rowy odwadniające, rury, sączki, drenaż, studnie chłonne, odwodnienie
liniowe, skrzynki rozsączające itp.),c) zagospodarowanie zieleni (wycinka drzew, zakrzaczeń,
prześwietlenie korony drzew),d) odtworzenie nawierzchni,6) opracowanie projektów budowlano–
wykonawczych w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia
drogowego, w szczególności z siecią: energetyczną, sanitarną, gazową, itp. (opis techniczny,
projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i
konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach:
zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń,7) przygotowanie materiałów i uzyskanie
decyzji na wycinkę kolidujących drzew, 8) opracowanie operatu wodno–prawnego i uzyskanie
pozwolenia wodno–prawnego, 9) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robót, w ilości 4 egzemplarzy,10) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, w ilości
4 egzemplarzy,11) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, w ilości 2 egzemplarzy,12) wykonanie
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przedmiaru robót, w ilości 2 egzemplarzy,13) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy,14) operat geodezyjny wraz z mapą, wykazem zmian
gruntowych i protokołem przyjęcia granic nieruchomości powinny być przyjęte do Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie,15) przygotowanie wniosku o
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 11363), 16) przygotowanie oraz złożenie wniosku o decyzję na budowę lub
zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w
Legionowie.

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: 63 dni

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: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami
oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.

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: 60,00

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 wykonania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska
najwyższą liczbę punktów.

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

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W ul.
Kościelna w Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”,Zakres prac
projektowych dla części 1 -6:1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych
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map do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji,
uzgodnienia ZUD, itp.,2) opracowanie koncepcji projektów: a) część 1 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1819W ul. Jagiellońska w
Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.b) część 2 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1823W ul. Suwalna w
Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.c) część 3 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W ul. Kościelna w
Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.d) część 4 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 1802W w Dębe w
zakresie budowy urządzeń odwadniających”.e) część 5 - Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W skrzyżowanie al. Legionów z ul.
Padarewskiego oraz skrzyżowanie al. Legionów z ul. Narutowicza w Legionowie w zakresie
budowy urządzeń odwadniających”.f) część 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W ul Mireckiego w Legionowie w zakresie
budowy urządzeń odwadniających”.Opracowane koncepcje należy przedłożyć Zamawiającemu
do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana
przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji
należy przedstawić linie graniczne zakresu opracowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego, załączając szacunkowe koszty realizacji przedmiotowego zadania
inwestycyjnego,3) opracowanie projektu budowlanego, w ilości 5 egzemplarzy (opis techniczny,
projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i
konstrukcyjne, ZUD, informacja bioz i niezbędne detale),4) opracowanie projektu
wykonawczego, w ilości 5 egzemplarzy,5) należy uwzględnić założenia projektowe: a) chodniki
oraz zjazdy należy zaprojektować z kostki betonowej,b) odwodnienie powierzchniowe w grunt
(rowy odwadniające, rury, sączki, drenaż, studnie chłonne, odwodnienie liniowe, skrzynki
rozsączające itp.),c) zagospodarowanie zieleni (wycinka drzew, zakrzaczeń, prześwietlenie
korony drzew),d) odtworzenie nawierzchni,6) opracowanie projektów budowlano–wykonawczych
w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia drogowego, w
szczególności z siecią: energetyczną, sanitarną, gazową, itp. (opis techniczny, projekt
zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i
konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach:
zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń,7) przygotowanie materiałów i uzyskanie
decyzji na wycinkę kolidujących drzew, 8) opracowanie operatu wodno–prawnego i uzyskanie
pozwolenia wodno–prawnego, 9) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robót, w ilości 4 egzemplarzy,10) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, w ilości
4 egzemplarzy,11) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, w ilości 2 egzemplarzy,12) wykonanie
przedmiaru robót, w ilości 2 egzemplarzy,13) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy,14) operat geodezyjny wraz z mapą, wykazem zmian
gruntowych i protokołem przyjęcia granic nieruchomości powinny być przyjęte do Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie,15) przygotowanie wniosku o
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 11363), 16) przygotowanie oraz złożenie wniosku o decyzję na budowę lub
zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w
Legionowie.

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: 63 dni
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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: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami
oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.

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: 60,00

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 wykonania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska
najwyższą liczbę punktów.

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

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 1802W w
Dębe w zakresie budowy urządzeń odwadniających”,Zakres prac projektowych dla części 1 -
6:1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych map do celów projektowych,
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji, uzgodnienia ZUD, itp.,2) opracowanie
koncepcji projektów: a) część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej
„Przebudowy drogi powiatowej nr 1819W ul. Jagiellońska w Legionowie w zakresie budowy
urządzeń odwadniających”.b) część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej
„Przebudowy drogi powiatowej nr 1823W ul. Suwalna w Legionowie w zakresie budowy
urządzeń odwadniających”.c) część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej
„Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W ul. Kościelna w Legionowie w zakresie budowy
urządzeń odwadniających”.d) część 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej
,,Przebudowy drogi powiatowej nr 1802W w Dębe w zakresie budowy urządzeń
odwadniających”.e) część 5 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy
drogi powiatowej nr 1818W skrzyżowanie al. Legionów z ul. Padarewskiego oraz skrzyżowanie
al. Legionów z ul. Narutowicza w Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.f)
część 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr
1818W ul Mireckiego w Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.Opracowane
koncepcje należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00039403/01 z dnia 2021-04-23

2021-04-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia
złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji należy przedstawić linie graniczne zakresu
opracowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, załączając szacunkowe koszty realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego,3) opracowanie projektu budowlanego, w ilości 5
egzemplarzy (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile
podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, ZUD, informacja bioz i niezbędne detale),4)
opracowanie projektu wykonawczego, w ilości 5 egzemplarzy,5) należy uwzględnić założenia
projektowe: a) chodniki oraz zjazdy należy zaprojektować z kostki betonowej,b) odwodnienie
powierzchniowe w grunt (rowy odwadniające, rury, sączki, drenaż, studnie chłonne, odwodnienie
liniowe, skrzynki rozsączające itp.),c) zagospodarowanie zieleni (wycinka drzew, zakrzaczeń,
prześwietlenie korony drzew),d) odtworzenie nawierzchni,6) opracowanie projektów budowlano–
wykonawczych w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia
drogowego, w szczególności z siecią: energetyczną, sanitarną, gazową, itp. (opis techniczny,
projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i
konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach:
zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń,7) przygotowanie materiałów i uzyskanie
decyzji na wycinkę kolidujących drzew, 8) opracowanie operatu wodno–prawnego i uzyskanie
pozwolenia wodno–prawnego, 9) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robót, w ilości 4 egzemplarzy,10) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, w ilości
4 egzemplarzy,11) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, w ilości 2 egzemplarzy,12) wykonanie
przedmiaru robót, w ilości 2 egzemplarzy,13) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy,14) operat geodezyjny wraz z mapą, wykazem zmian
gruntowych i protokołem przyjęcia granic nieruchomości powinny być przyjęte do Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie,15) przygotowanie wniosku o
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 11363), 16) przygotowanie oraz złożenie wniosku o decyzję na budowę lub
zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w
Legionowie.

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: 63 dni

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: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami
oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.

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: 60,00
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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 wykonania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska
najwyższą liczbę punktów.

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

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W
skrzyżowanie al. Legionów z ul. Padarewskiego oraz skrzyżowanie al. Legionów z ul.
Narutowicza w Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”, Zakres prac
projektowych dla części 1 -6:1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych
map do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji,
uzgodnienia ZUD, itp.,2) opracowanie koncepcji projektów: a) część 1 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1819W ul. Jagiellońska w
Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.b) część 2 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1823W ul. Suwalna w
Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.c) część 3 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W ul. Kościelna w
Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.d) część 4 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 1802W w Dębe w
zakresie budowy urządzeń odwadniających”.e) część 5 - Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W skrzyżowanie al. Legionów z ul.
Padarewskiego oraz skrzyżowanie al. Legionów z ul. Narutowicza w Legionowie w zakresie
budowy urządzeń odwadniających”.f) część 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W ul Mireckiego w Legionowie w zakresie
budowy urządzeń odwadniających”.Opracowane koncepcje należy przedłożyć Zamawiającemu
do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana
przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji
należy przedstawić linie graniczne zakresu opracowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego, załączając szacunkowe koszty realizacji przedmiotowego zadania
inwestycyjnego,3) opracowanie projektu budowlanego, w ilości 5 egzemplarzy (opis techniczny,
projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i
konstrukcyjne, ZUD, informacja bioz i niezbędne detale),4) opracowanie projektu
wykonawczego, w ilości 5 egzemplarzy,5) należy uwzględnić założenia projektowe: a) chodniki
oraz zjazdy należy zaprojektować z kostki betonowej,b) odwodnienie powierzchniowe w grunt
(rowy odwadniające, rury, sączki, drenaż, studnie chłonne, odwodnienie liniowe, skrzynki
rozsączające itp.),c) zagospodarowanie zieleni (wycinka drzew, zakrzaczeń, prześwietlenie
korony drzew),d) odtworzenie nawierzchni,6) opracowanie projektów budowlano–wykonawczych
w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia drogowego, w
szczególności z siecią: energetyczną, sanitarną, gazową, itp. (opis techniczny, projekt
zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i
konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach:
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zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń,7) przygotowanie materiałów i uzyskanie
decyzji na wycinkę kolidujących drzew, 8) opracowanie operatu wodno–prawnego i uzyskanie
pozwolenia wodno–prawnego, 9) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robót, w ilości 4 egzemplarzy,10) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, w ilości
4 egzemplarzy,11) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, w ilości 2 egzemplarzy,12) wykonanie
przedmiaru robót, w ilości 2 egzemplarzy,13) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy,14) operat geodezyjny wraz z mapą, wykazem zmian
gruntowych i protokołem przyjęcia granic nieruchomości powinny być przyjęte do Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie,15) przygotowanie wniosku o
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 11363), 16) przygotowanie oraz złożenie wniosku o decyzję na budowę lub
zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w
Legionowie.

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: 63 dni

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: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami
oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.

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: 60,00

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 wykonania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska
najwyższą liczbę punktów.

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

Część 6
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W ul
Mireckiego w Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.2. Zakres prac
projektowych dla części 1 -6: 1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych
map do celów projektowych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, decyzji,
uzgodnienia ZUD, itp., 2) opracowanie koncepcji projektów: a) część 1 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1819W ul. Jagiellońska w
Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”.b) część 2 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1823W ul. Suwalna w
Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”. c) część 3 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W ul. Kościelna w
Legionowie w zakresie budowy urządzeń odwadniających”. d) część 4 - Opracowanie
dokumentacji projektowej dotyczącej ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 1802W w Dębe w
zakresie budowy urządzeń odwadniających”. e) część 5 - Opracowanie dokumentacji
projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W skrzyżowanie al. Legionów z ul.
Padarewskiego oraz skrzyżowanie al. Legionów z ul. Narutowicza w Legionowie w zakresie
budowy urządzeń odwadniających”. f) część 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1818W ul Mireckiego w Legionowie w zakresie
budowy urządzeń odwadniających”. Opracowane koncepcje należy przedłożyć Zamawiającemu
do zaopiniowania do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Koncepcja zostanie zaopiniowana
przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia jej przez Wykonawcę. W koncepcji
należy przedstawić linie graniczne zakresu opracowania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego, załączając szacunkowe koszty realizacji przedmiotowego zadania
inwestycyjnego,3) opracowanie projektu budowlanego, w ilości 5 egzemplarzy (opis techniczny,
projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i
konstrukcyjne, ZUD, informacja bioz i niezbędne detale), 4) opracowanie projektu
wykonawczego, w ilości 5 egzemplarzy, 5) należy uwzględnić założenia projektowe: a) chodniki
oraz zjazdy należy zaprojektować z kostki betonowej,b) odwodnienie powierzchniowe w grunt
(rowy odwadniające, rury, sączki, drenaż, studnie chłonne, odwodnienie liniowe, skrzynki
rozsączające itp.), c) zagospodarowanie zieleni (wycinka drzew, zakrzaczeń, prześwietlenie
korony drzew), d) odtworzenie nawierzchni, 6) opracowanie projektów budowlano–
wykonawczych w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia
drogowego, w szczególności z siecią: energetyczną, sanitarną, gazową, itp. (opis techniczny,
projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i
konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach:
zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń,7) przygotowanie materiałów i uzyskanie
decyzji na wycinkę kolidujących drzew, 8) opracowanie operatu wodno–prawnego i uzyskanie
pozwolenia wodno–prawnego, 9) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robót, w ilości 4 egzemplarzy, 10) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, w ilości
4 egzemplarzy, 11) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, w ilości 2 egzemplarzy, 12)
wykonanie przedmiaru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 13) opracowanie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy, 14) operat geodezyjny wraz z mapą,
wykazem zmian gruntowych i protokołem przyjęcia granic nieruchomości powinny być przyjęte
do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie,15) przygotowanie wniosku
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 11363), 16) przygotowanie oraz złożenie wniosku o decyzję na budowę lub
zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych, na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w
Legionowie.
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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: 63 dni

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: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami
oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.

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 wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska
najwyższą liczbę punktów.

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 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i
doświadczenie oraz zdolności zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia.a)
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie
zamówienia wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za
usługę odpowiadającą usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna
wykonanie kompletnego projektu budowlanego budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi w
zakresie budowy urządzeń odwadniających, na podstawie którego uzyskano ostateczną decyzję
o pozwoleniu na budowę lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót.Pod pojęciem „droga”
należy rozumieć obiekt będący drogą publiczną tj. drogą zaliczoną na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470) do jednej z kategorii dróg,
z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami
określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych, sklasyfikowany w Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. nr 112 poz. 1316 ze zm.) do grupy: 211 (autostrady, drogi
ekspresowe, ulice i drogi pozostałe).Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie
dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza)
przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: -w oświadczeniu o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, - w wykazie usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
trzech 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy – dla części od 1 do 6;b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji do projektowania bez ograniczeń w specjalności tj.: - drogowej lub inne
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, z co najmniej
3- letnim stażem, która wykonała minimum jedną dokumentację projektową budowy, rozbudowy
lub przebudowy drogi dla której wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub
dokonano skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót – dla części od 1 do 6,- instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, z co najmniej
3- letnim stażem – dla części 1 i 2.Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych
na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich
przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie
dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza)
przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, - w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
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zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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.

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:
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał co najmniej
jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.
Za usługę odpowiadającą usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna wykonanie
kompletnego projektu budowlanego budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi w zakresie budowy
urządzeń odwadniających, na podstawie którego uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na
budowę lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – dla części od 1 do 6;b) wykaz
osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług tj. - osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub inne
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, z co najmniej 3-
letnim stażem, która wykonała minimum jedną dokumentację projektową budowy, rozbudowy lub
przebudowy drogi dla której wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonano
skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót – dla części od 1 do 6,- osobami posiadającymi uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, z co najmniej 3- letnim stażem – dla
części 1 i 2,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;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076), 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 do SWZ;b) 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;

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: Tak
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6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w
wysokości: - dla części nr 1 - 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych),- dla części nr 2 –
140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych),- dla części nr 3 – 140,00 zł (słownie: sto
czterdzieści złotych),- dla części nr 4 – 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych)- dla części nr
5 – 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych)- dla części nr 6 – 140,00 zł (słownie: sto
czterdzieści złotych)2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1)
pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert
wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego;2) gwarancjach bankowych;3)
gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do
wyznaczonego terminu składania ofert.4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Legionowie nr 92 8013 0006
2001 0000 2424 0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym
terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Oferta Wykonawcy, który nie
wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona. 6. Wadium wnoszone w
formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w postaci
elektronicznej. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób
umożliwiający jego identyfikację (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno
wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.8. Zasady zwrotu
oraz okoliczności zatrzymania wadium:1) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu
związania ofertą lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;2)
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium Wykonawcy:a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;b)
którego oferta została odrzucona;c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;d) po unieważnieniu
postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.Złożenie wniosku o zwrot wadium, o
którym mowa w niniejszym punkcie, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą
wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
dziale IX Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

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 o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty,2) przepisy dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,3)
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa
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w Rozdziale XIV ust. 1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu,4) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,5) w
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane,6) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 (uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej) i ust. 5 (warunki dotyczące
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.7) oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

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:
Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w tym przekazania
dokumentacji projektowej lub jej części, jeżeli:1) wystąpią okoliczności powodujące konieczność
zmiany danych wyjściowych do projektowania;2) konieczność zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy zostanie spowodowana przez okoliczności, których Strony nie mogły
przewidzieć w chwili zawierania umowy, a jednocześnie za wystąpienie tych okoliczności nie
ponosi odpowiedzialności Wykonawca. W szczególności zmianę terminu wykonania przedmiotu
umowy może uzasadniać przekroczenie terminów określonych w Kodeksie postępowania
administracyjnego dla procedur administracyjnych lub innych terminów określonych w
przepisach prawa mających wpływ na czas realizacji przedmiotu umowy;3) nastąpi wstrzymanie
lub zawieszenie prac projektowych z winy Zamawiającego;4) wystąpiły inne nieprzewidziane i
niezawinione przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności uniemożliwiające wykonanie
przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings
w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-05 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	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:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informujemy, że: 1) administratorem danych osobowychjest Powiat Legionowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; 2) Powiat Legionowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1;3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i zakresie niezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez Administratora w związku z przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie zam. publ., aporozstrzygnięciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, której Wykonawca jest stroną; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) lub podmiotyprzetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres wskazanyprzepisami prawa; 6) na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym jeśliżądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, b) sprostowania swoich danych osobowych, c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zam. publ. lub konkursu; 7) 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; 8) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 9) podanie przez Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty; 10) Pani/Pana dane osobowenie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania; 2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnieniawszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu: 1) do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany wart. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikającyz art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4); 2) Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.17.2021
	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: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 6
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: 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:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	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: 63 dni
	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: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
	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: 60,00
	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 wykonania
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	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: 63 dni
	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: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
	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: 60,00
	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 wykonania
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	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: 63 dni
	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: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
	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: 60,00
	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 wykonania
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	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: 63 dni
	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: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
	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: 60,00
	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 wykonania
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 5
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	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: 63 dni
	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: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
	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: 60,00
	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 wykonania
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 6
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	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: 63 dni
	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: Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
	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 wykonania
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: a)	wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna wykonanie kompletnego projektu budowlanego budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi w zakresie budowy urządzeń odwadniających, na podstawie którego uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonano skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – dla części od 1 do 6;b)	wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług tj. - osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, z co najmniej 3- letnim stażem, która wykonała minimum jedną dokumentację projektową budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi dla której wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonano skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót – dla części od 1 do 6,- osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, z co najmniej 3- letnim stażem – dla części 1 i 2,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;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)	oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076), 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 do SWZ;b)	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;

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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