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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
Siemiradzkiego 5a
Poznań
60-763 Poznań
Polska
Osoba do kontaktów: Łucja Algusiewicz
Tel.: +48 618646-302
E-mail: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
Faks: +48 618640-237
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gddkia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi i autostradami

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa dk nr 12 na odcinku Kalisz-granica województwa
Numer referencyjny: O.PO.D-3.2413.71.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
71322000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa dk nr 12 na odcinku Kalisz-granica województwa

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
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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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa dk nr 36 na odcinku Krotoszyn-Ostrów Wlkp.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wiedza i doświadczenie personelu wykonawcy / Waga: 35%
Kryterium jakości - Nazwa: aspekty społeczne / Waga: 5%
Cena - Waga: 60%

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 540
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, min. 1 dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub
rozbudowy drogi lub ulicy o klasie technicznej min. G. Przez dokumentację projektową Zamawiający rozumie:
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Projekt Budowlany wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
b) osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się
kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie
zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie
realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
• Projektant branży drogowej.
Posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia projektowe drogowe lub konstrukcyjno–budowlane bez
ograniczeń od 5 lat.
Projektant branży drogowej powinien posiadać doświadczenie przy opracowaniu min. 1 dokumentacji
projektowych budowy, rozbudowy lub remontu dróg lub ulic klasy min. G na stanowisku Projektanta Drogowego
lub Sprawdzającego dokumentacje branży drogowej.
• Sprawdzający dokumentację branży drogowej.
Posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia projektowe drogowe lub konstrukcyjno–budowlane bez
ograniczeń od 5 lat.
Sprawdzający dokumentację projektową branży drogowej powinien posiadać doświadczenie przy opracowaniu
min. 1 dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy lub remontu dróg lub ulic klasy min. G na stanowisku
Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacje branży drogowej.
• Projektant branży mostowej.
Posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia projektowe mostowe lub konstrukcyjno–budowlane bez
ograniczeń od 5 lat.
Projektant branży mostowej powinien posiadać doświadczenie przy opracowaniu min. 1 dokumentacji
projektowej budowy, rozbudowy lub remontu obiektu inżynierskiego na drogach klasy min. G na stanowisku
Projektanta lub Sprawdzającego dokumentacje branży mostowej.
• Sprawdzający dokumentację branży mostowej.
Posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia projektowe mostowe lub konstrukcyjno–budowlane bez
ograniczeń od 5 lat.
Projektant branży mostowej powinien posiadać doświadczenie przy opracowaniu min. 1 dokumentacji
projektowej budowy, rozbudowy lub remontu obiektu inżynierskiego na drogach klasy min. G na stanowisku
Projektanta lub Sprawdzającego dokumentacje branży mostowej.
Wyżej wymienione osoby - projektant branży drogowej, sprawdzający dokumentację branży drogowej,
projektant branży mostowej i sprawdzający dokumentację branży mostowej – nie mogą łączyć powierzonych
funkcji w przedmiotowym zamówieniu.
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:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: tak

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: 17/08/2018
Czas lokalny: 11:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2018
Czas lokalny: 11:45
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Siemiradzkiego 5a

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający w zakresie okresu związania oferta informuje, że przez dwa miesiące rozumie 60 dni.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdaniedrugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnychwarunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym UniiEuropejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10
dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwołaniewnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

