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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618662-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
2019/S 249-618662

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Zielona 8
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 61-851
Państwo: Polska
E-mail: marlena.jakubiak@zdp.poznan.pl 
Tel.:  +48 618593430
Faks:  +48 618593429
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdp.poznan.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko –
Lotnisko Poznań – Krzesiny”
Numer referencyjny: ZDP.WO.261.2.50/19

II.1.2) Główny kod CPV
71242000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:marlena.jakubiak@zdp.poznan.pl
http://www.zdp.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa
dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny”.
2. Zakres usług objętych zamówieniem:
a) zamówienie podstawowe – wykonanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla
inwestycji pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny wraz z uzyskaniem
ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, w tym
wykonanie projektów podziału nieruchomości.
b) opcja – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec –
Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71242000
71248000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Poznański

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa
dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny”.
2. Zakres usług objętych zamówieniem:
a) zamówienie podstawowe – wykonanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla
inwestycji pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny wraz z uzyskaniem
ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, w tym
wykonanie projektów podziału nieruchomości.
b) opcja – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa dróg powiatowych Borówiec –
Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny
3..Zakres usług objętych zamówieniem w ramach zamówienia podstawowego obejmuje:
• budowę nowoprojektowanej drogi powiatowej na odcinku: Borówiec (skrzyżowanie drogi powiatowej DP2461P
ul. Poznańska z ul. Leśną) – Koninko – Lotnisko Poznań - Krzesiny (skrzyżowanie ulic Krzesiny i Silniki) o
długości około 7,5km
• rozbudowę drogi powiatowej nr DP2489P na odcinku Koninko (skrzyżowanie drogi powiatowej nr DP2489P z
drogą gminną ul. Radiowa) – droga ekspresowa S11 (węzeł Koninko) o długości około 1,9 km.
Łączna długość odcinków około 9,4 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Projektanta branży drogowej w zakresie pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Projektanta branży mostowej w zakresie pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Projektanta branży drogowej w zakresie opracowanych
dokumentacji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie Projektanta branży mostowej w zakresie opracowanych
dokumentacji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2021
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: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający na podstawie art. 34 ust 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji.
2. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania
przez Zamawiającego środków finansowych. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z
części nadzoru autorskiego (prawo opcji).
3. Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić nadzór autorski nad
inwestycją „na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”. Należy
przez to rozumieć, że Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania zamówienia
oznaczonego jako „opcja” i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji.
4. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji nie dłużej niż w ciągu 2 lat od daty podpisania
protokołu końcowego odbioru zamówienia podstawowego.
5. Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, że termin świadczenia usługi
nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robót.
6. W przypadku zmiany terminu realizacji robót termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostaje
dostosowany odpowiednio do nowego terminu robót.
7. Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 20 ust .1) w szczególności obejmuje:
a) stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych,
b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
W projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
c) wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku
realizacji,
d) udział w komisjach i naradach technicznych oraz odbiorze inwestycji.
8. Przewiduje się 80 nadzorów autorskich.
9. Szczegółowe zasady pełnienia nadzoru autorskiego zostały określone w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15.000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawarte są w rozdz. IX SIWZ.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) usługi projektowe (projekt
budowlany i wykonawczy) na drogach klasy min. Z:
a)wraz z uzyskaniem decyzji ZRID:
•co najmniej dwa projekty budowy / rozbudowy drogi o długości minimum 2,0 km każda;
Lub
• co najmniej jeden projekt budowy / rozbudowy drogi o długości minimum 2,0 km
I co najmniej jeden projekt budowy / rozbudowy ronda.
b) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę:
• co najmniej jeden projekt mostu drogowego,
Lub
• co najmniej jeden projekt wiaduktu drogowego.
Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia w zakresie projektu drogi i obiektu mostowego, pod
warunkiem zachowania parametrów i ilości określonych w powyższych warunkach (np. Wykonawca wykaże
jedną usługę na projekt drogi i mostu, plus drugą usługę na projekt drogi lub ronda).
W przypadku, gdy Wykonawca posługuje się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum Zamawiający
żąda wykazania usług, rzeczywiście wykonanych przez Wykonawcę.
2.Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
a) projektantem branży drogowej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie (licząc od dnia
uzyskania uprawień) na stanowisku projektanta, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert prowadził (zakończył) jako Projektant lub Projektant Główny na drogach klasy minimum Z dwie usługi
projektowe (projekt budowlany i wykonawczy) i uzyskał dla tych projektów decyzje ZRID:
• co najmniej dwa projekty budowy/rozbudowy drogi o długości minimum 2,0 km każda;
Lub
• co najmniej jeden projekt budowy / rozbudowy drogi o długości minimum 2,0 km i co najmniej jeden projekt
budowy / rozbudowy ronda.
b) projektant branży mostowej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
przepisów wcześniej obowiązujących, posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania
uprawień) na stanowisku projektanta, w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
prowadził (zakończył) jako Projektant lub Projektant Główny następującą jedną usługę projektową (projekt
budowlany i wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę:
• co najmniej jeden projekt budowy mostu drogowego;
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Lub
• co najmniej jeden projekt budowy wiaduktu drogowego.
c) Sprawdzający branży drogowej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, posiadająca co najmniej 15 letnie doświadczenie (licząc od
dnia uzyskania uprawień) na stanowisku projektanta;
d) Sprawdzający branży mostowej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, posiadająca co najmniej 15 letnie doświadczenie (licząc od
dnia uzyskania uprawień) na stanowisku projektanta;
e) geolog – osoba posiadająca uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania dozorowania i kierowania pracami
geologicznymi kategorii VI i VII, zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze;
f) geodeta – osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno –
wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji kategorii I, II
i IV.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektanta branży drogowej z funkcją projektanta branży
mostowej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/02/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/02/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w
Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia:
a)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)
2.Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt. 7.2. SIWZ w odniesieniu
do tych podmiotów.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego
w rozdz. VI pkt 3.3. SIWZ Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do
złożenia następujących dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
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wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
b) wykazu 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 nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie
przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu -
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Wykonawca zobowiązany jest złożyć to oświadczenie
Zamawiającemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5.Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania
badania i oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
a) w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 Pzp;
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp
c) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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