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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12220-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Skoczów: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2022/S 006-012220

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Skoczów
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Skoczów
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-430
Państwo: Polska
E-mail: zampub@um.skoczow.pl 
Tel.:  +48 338533854
Faks:  +48 338539152
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.skoczow.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/skoczow/proceedings

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła drogowego na 
skrzyżowaniu drogi krajowej DK 81 z drogą wojewódzką DW 944 - ul. Bielska w Skoczowie”
Numer referencyjny: ZP.271.8.2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa 
węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej DK nr 81 z drogą wojewódzką DW 944 – ul. Bielska w 
Skoczowie”, a także wsparcie Zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem
wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych 
w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową w ilości 60 pobytów.Przeznaczona do zaprojektowania 
inwestycja obejmuje budowę węzła drogowego w miejscu istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 81 z 
drogą wojewódzką DW 944 – ul. Bielska w Skoczowie wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie 
związaną z drogą. Inwestycja będzie realizowana na odcinku DK 81 od km 61 +270 do 62 + 420. Zamawiający 
zaznacza, że przy wycenie oferty należy uwzględnić zakres ±50m od wskazanych kilometraży. Szczegółowy 
zakres przedm. zamów. określony został w Tomie III i w Tomie II (PPU) SWZ

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 398 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 537 000.00 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej DK nr 81 z drogą wojewódzką DW 944 – ul. Bielska 
w Skoczowie”, a także wsparcie Zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem 
wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych 
w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową w ilości 60 pobytów. Przeznaczona do zaprojektowania 
inwestycja obejmuje budowę węzła drogowego w miejscu istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 81 z 
drogą wojewódzką DW 944 – ul. Bielska w Skoczowie wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie 
związaną z drogą. Inwestycja będzie realizowana na odcinku DK 81 od km 61 +270 do 62 + 420.Zamawiający 
zaznacza, że przy wycenie oferty należy uwzględnić zakres ±50m od wskazanych kilometraży. W skład 
zamawianej dokumentacji wchodzić będą m.in. następujące opracowania:koncepcja programowa,materiały do 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,projekt 
budowlany wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji ZRID, projekt wykonawczy materiały przetargowe. 
2. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:1) wykonanie, zgodnie z postanowieniami SWZ 
i Projektowanymi Postanowieniami Umownymi (PPU) dokumentacji projektowej określonej w Załączniku nr 2 
do SWZ oraz w Załączniku nr 1 do PPU - Formularz cenowy/tabela etapów umowy [TEU] wraz z wszystkimi 
niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej 
dokumentacji i przygotowania zadania oraz z uzyskaniem potrzebnych decyzji administracyjnych (Etap I, II, 
III, IV); 2) opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji 
projektowej (Etap V);3) sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem, w czasie robót budowlanych 
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, oraz w okresie 
rękojmi, zgodnie z postanowieniami PPU, zwanego dalej Nadzorem Autorskim (Etap VI). 3. Zamawiający, 
GDDKiA (w zakresie dróg krajowych) oraz ZDW (w zakresie drogi wojewódzkiej) zastrzega sobie prawo 
do wnoszenia uwag na każdym etapie opracowania. 4. Wykonawca wykona wizualizację 3D (w formie 
pozwalającej na uruchomienie prezentacji w systemie windows - na płycie cd/ dvd lub innym powszechnie 
dostępnym nośniku danych) obrazującą model wybranej koncepcji projektowej, w formie grafiki w co najmniej 
3 rzutach. Wizualizacja ma zobrazować obiekt budowlany w ogólnym zarysie (bez wymogu wiernego 
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odtworzenia szczegółów otoczenia obiektu oraz bez wymogu wiernego odtworzenia proporcji wymiarów obiektu 
(wizualizacja na potrzeby promocji projektu).5. Zamawianą dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z 
wszystkimi wymaganiami wynikającymi z obowiązującego prawa oraz 1) zarządzeniami Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad oraz w zakresie umożliwiającym uzyskanie jej zatwierdzenia przez Oddział GDDKiA 
w Katowicach (Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych) i Centralę GDDKiA w Warszawie (Komisję Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych), 2) wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW) w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie jej zatwierdzenia przez ZDW. 6. GDDKiA w zakresie drogi krajowej oraz ZDW są 
uprawnione do: 1)wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania,2) żądania zwołania i 
przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wskazanych,3) żądania wprowadzenia 
zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia lub parametrów technicznych 
proponowanych rozwiązań,4) możliwości odmowy uzgodnienia, w szczególności w przypadkach niezgodności 
dokumentacji z warunkami technicznymi lub procedurami obowiązującymi u zarządcy drogi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta branży drogowej / 
Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Projektanta branży mostowej / 
Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 198-516853

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
28/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Promost-Wisła Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Radosna 8a
Miejscowość: Wisła
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-460
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 398 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 537 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Branża drogowa
Branża Geodezyjna
Branża geologiczna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Zasady, korzyst. ze środków ochrony prawnej regul. przepisy działuIX PZPŚrodki ochrony prawnej(art.505– 
590Pzp).2.Środki ochrony prawnej przysług. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy.3.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynaj. postępowanie o udziel. zamówienia 
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.469 
pkt 15 Pzp, orazRzecznikowi Małych iŚrednich Przedsiębiorców.4.Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną 
z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udziel. zamów.,(..), w tym na 
projektowane postanowienie umowy;2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (..),do 
której zamawiający był obowiązany na podst. ustawy;3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udziel. 
zamówienia(..)na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.5.Odwołanie wnosi się do 
Prezesa Izby.6.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępow. odwoławczego, wniesione w 
postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.7.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.8.Zgodnie z art.515 Pzp:„1.Odwołanie 
wnosi się:1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:a)10 
dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 
informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,b) 15 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 
przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż 
progi unijne(..)2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
(..)wnosi się w terminie:1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U UE lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza 
progi unijne;2)(...).3.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.1i2 wnosi się w terminie:1)10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest 
równa albo przekracza progi unijne;2)(…).Szczegóły dot. pouczenia o środ. ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy są wskazane w rozdziale XXXI SWZ.C.D.pkt VI.3) c)art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących 
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,d)art.108 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp,e)art.109 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za którewymierzono 
karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, f)art.109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania 
za wykroczenie,za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,g)art. 109 ust. 1 pkt 
5,7,8i10Pzp.Uwaga:W przypadku wspólnego ubieg. się o zamów.przez Wykonawców, oświadczenia i 
dokumenty o których mowa wyżej składa każdy z Wykon.wspólnie ubiegających się o zamówienie.Dokumenty 
Wykonawcy mającego siedzibę lub m-ce zamieszk. poza RPokreśla §4rozporządz.Ministra Rozwoju z 
23.12.20w sprawie podmiot.środków dowod oraz innych dokum. (..).Wykonawca,którego oferta uznana za 
najkorzystniejszą–w terminie do10 dni od dnia przekaz. zawiadom. o wyniku postępow.–obowiązany będzie 
przekazać wpostaci elektoronicznej dokumenty i oświadcz wskazanew rozdz.XXIX ust3 SWZ

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2022
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