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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243058-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Przemyśl: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2022/S 089-243058

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Przemyśl - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 650903339
Adres pocztowy: ul. Wybickiego 1
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Podolak
E-mail: przetargi@zdm-przemysl.com 
Tel.:  +48 166790335
Faks:  +48 166790335-222
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdm-przemysl.com
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdm_przemysl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdm_przemysl
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
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami miejskimi

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

II.1.1) Nazwa:
Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic - Wybrzeże Jana Pawła II, 22-go Stycznia w Przemyślu
Numer referencyjny: ZDM.NE-3.333.17.2022

II.1.2) Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 
”Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic – Wybrzeże Jana Pawła, 22 Stycznia w Przemyślu”

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przemyśl

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 
”Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic – Wybrzeże Jana Pawła, 22 Stycznia w Przemyślu”.
Dokumentację należy opracować w sposób umożliwiający etapowanie realizacji robót z podziałem na 
następujące ulice:
1. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II – droga gminna nr 120536R – o długości ok. 2100mb wraz z 
uwzględnieniem istniejącej pętli autobusowej i parkingów,
2. 22-go Stycznia w Przemyślu – droga powiatowa nr 2157R – o długości ok. 700mb wraz z uwzględnieniem 
istniejących parkingów: Opactwo Sióstr Benedyktynek, kryta pływalnia i w obrębie budynku przy ul. M. 
Borelowskiego 1.
Projekt przebudowy ulicy 22-go Stycznia w Przemyślu powinien uwzględniać rozwiązania w zakresie 
infrastruktury drogowej zawarte w opracowaniu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy mostu 
w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka w ramach projektu pn.: „Poprawa 
stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap II” .
Kompleksowa dokumentacja projektowa dla każdej ulicy oddzielnie obejmuje:
a) mapę do celów projektowych
b) projekt budowlany (PZT, PAB, PT oraz załączniki do PB) we wszystkich niezbędnych branżach tj. drogowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej oraz likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną wraz z 
wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami – 5 egz.
c) projekt stałej organizacji ruchu drogowego – 5 egz.
d) dokumentację geotechniczną – 5 egz.
e) wszelkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wraz z przygotowaniem wniosku (3 kpl.) – jeżeli będą 
wymagane
f) wszelkie materiały niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie wraz z przygotowaniem wniosku 3 kpl. (w tym dokumentacja 
geodezyjna ¬podział ok. 15 działek),
g) projekt przebudowy drzewostanów w ulicach uwzględniający wymianę istniejących drzew, przedstawienie 
lokalizacji nowych nasadzeń, sposobu przygotowania miejsca na sadzenie wraz z zabezpieczeniem miejsc 
wokół drzew a także należy uzyskać zatwierdzenie przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (5 egz.),
h) przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dla każdej branży),
i) kosztorys inwestorski (dla każdej branży),
j) kosztorys ofertowy (dla każdej branży),
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie projektanta branży drogowej / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 23/12/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00 zł

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie 
dokumentacji projektowych oraz dysponowaniem kadrą osobową (minimalne warunki określone zostały 
poniżej).
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca na 
wezwanie zamawiającego składa:
a) wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku 
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 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 nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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1.wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, wykonał należycie co najmniej jedną dokumentację 
projektową polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy (przebudowy) drogi publicznej, na 
podstawie której Zamawiający mógł uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
2. wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej 
następującymi osobami:
a) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 
drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, posiadający doświadczenie tj. zrealizował co najmniej jedną dokumentację projektową rozbudowy 
(przebudowy) drogi publicznej, na podstawie której Zamawiający mógł uzyskać zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID),
b) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 
telekomunikacyjnej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów,
c) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
(w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) 
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
d) projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
(w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.) 
za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej wymienionym uznane zostaną uprawnienia, które wydane 
zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 t.j.).
3. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j.) i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w 
dokumentach zamówienia (projektowane postanowienia umowy).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 10:10

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
Oferta musi zachować ważność do: 03/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/zdm_przemysl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile dotyczy)
2) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ (dotyczy również wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oraz podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp)
5) dowód wniesienia wadium;
6) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy (jeżeli dotyczy)
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz o której mowa w art. 7 ust. 1 
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835)
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji 
warunków zamówienia (dot. do także wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i podmiotu
udostępniającego zasoby)

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587706
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub 
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony 
prawnej opisane w Pzp:
1. Odwołanie – rozdział 2 dział IX Pzp – zgodnie z przepisami Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności Zamawiającego, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie 
ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że Zamawiający był do 
tego obowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia;
2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie i treści dokumentów zamówienia w terminie 10 
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej;
3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w 
ppkt 1 i w ppkt 2.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo 
w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej musi być opatrzone podpisem 
zaufanym. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 Pzp.
3. Postępowanie skargowe – art. 579–590 Pzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za 
pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa 
KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587706
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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