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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121632-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Białystok: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2010/S 81-121632
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
Kontaktowy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703
Białystok
Do wiadomości: Helena Zdanowicz
15-703 Białystok
POLSKA
Tel. +48 856645839
E-mail: hzdanowicz@gddkia.gov.pl
Faks +48 856526157
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.bialystok.gddkia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Inne Zarządzanie drogami krajowymi
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie I: Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi
ekspresowej S-61 od S 8 (Ostrów Mazowiecka)–Łomża–Stawiski–Szczuczyn–Ełk–Suwałki–Budzisko–granica
państwa (Kowno) na odcinku od km 175 + 202,00 do km 181 + 692,54, długości 6,49 km (część I).
Zadanie II: Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów
Mazowiecka)–Łomża–Stawiski–Szczuczyn–Ełk–Suwałki–Budzisko–granica państwa (Kowno) na odcinku od km
197 + 550,00 do km 205 + 557,00, długości 8,027 km (część II).

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
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Główne miejsce świadczenia usług siedziba Wykonawcy.
Kod NUTS PL343
II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przewiduje się realizację zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji techniczno-prawnej niezbędnej
do uzyskania decyzji o: Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do ogłoszenia przetargu na wykonanie
robót budowlanych, do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu indywidualnego
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wraz z wypełnieniem wniosku.
Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi: ustawami, rozporządzeniami,
zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz wytycznymi.
Zakres zamówienia.
W ramach przedsięwzięcia planuje się zaprojektowanie:
— dróg klasy S (ekspresowych) o przebiegu ustalonym posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami
środowiskowymi oraz protokołami Zespołów i Komisji Opiniowania Projektów Inwestycyjnych, uzyskanych w
ramach procedury obowiązującej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
— Przebudowy istniejącej sieci dróg powiązanych z projektowanymi obwodnicami,
— dróg „serwisowych” (obsługujących ruch lokalny oraz odcinków dróg autobusowych),
— systemów odwadniania drogi,
— infrastruktury technicznej projektowanych dróg,
— przebudowy istniejącej kolidującej infrastruktury,
— urządzeń chroniących środowisko (przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych itp.),
— węzłów, skrzyżowań,
— mostów,
— wiaduktów nad drogami poprzecznymi,
— innych niezbędnych elementów i obiektów wymaganych do oddania drogi do eksploatacji.
Planowane obwodnice nie kolidują z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
oraz obszarami parków narodowych i krajobrazowych.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71320000

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Tak

II.1.8)

Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres
Pomiędzy 125 000 a 10 000 000 EUR.
Bez VAT
Zakres między 125 000,00 a 10 000 000,00 EUR
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II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia):
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INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1
NAZWA Część I
1)

KRÓTKI OPIS
Opracowanie dokumentacji projektowej na:
Zadanie I: Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S 8 (Ostrów
Mazowiecka)–Łomża–Stawiski–Szczuczyn–Ełk–Suwałki–Budzisko–granica państwa (Kowno) na odcinku od km
175 + 202,00 do km 181 + 692,54, długości 6,49 km (część I).

2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
71320000

3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)

5)

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 2
NAZWA Część II
1)

KRÓTKI OPIS
Opracowanie dokumentacji projektowej na:
Zadanie II: Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów
Mazowiecka)–Łomża–Stawiski–Szczuczyn–Ełk–Suwałki–Budzisko–granica państwa (Kowno) na odcinku od km
197 + 550,00 do km 205 + 557,00, długości 8,027 km (część II).

2)

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
71320000

3)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)

WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA
Okres w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)

5)

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
Wadium:
Część I – 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN),
Część II – 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN).
(na etapie składania ofert).

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
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Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy powinni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr
16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz.
1655 ze zm.).

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą brać
udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art.
24 ust 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, wskazanych i których
opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w Sekcji III.2.1), III.2.2) i III.2.3) niniejszego
Ogłoszenia o zamówieniu (dalej: Ogłoszenia).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i
dokumentów o których mowa w niniejszym Ogłoszeniu, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja):
a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast
warunki określone w Sekcji III.2.2) i Sekcji III.2.3) Ogłoszenia muszą spełniać łącznie.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy do Wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: Wniosku), załączyć następujące dokumenty:
5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
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5.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
5.5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
5.5.a) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
5.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
6. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w Sekcji III.2.1), Sekcji III.2.2) oraz Sekcji III.2.3)
Ogłoszenia, należy do Wniosku załączyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
6.2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w Sekcji III.2.2) oraz Sekcji III.2.3) Ogłoszenia.
7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu oświadczenia lub dokumenty wskazane w Sekcji III.2.3) "Informacje i
formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów" pkt. 2 Ogłoszenia.
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 5.2 – 5.4 i 5.6 Ogłoszenia - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) zamiast dokumentów, o których mowa Sekcji III.2.1) pkt 5.5 Ogłoszenia - składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8 powyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10. Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 8.1) lit a) i c) oraz Sekcji III.2.1) pkt 8.2), lub zastępujący
je dokument o którym mowa w pkt 9 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa
w Sekcji III.2.1) pkt 8.1) lit b), lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt 9 powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
12. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w Sekcji III.2.1) pkt 6.1 Ogłoszenia, które musi
zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o
których mowa w Sekcji III.2.1) pkt 7 Ogłoszenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 5.1. oraz dokumenty wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 5.2. –
5.6. albo odpowiadające im określone w pkt 8 i 9 powyżej, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
b) oświadczenie wymienione w Sekcji III.2.1) pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;
c) dokumenty wymienione w pkt Sekcji III.2.2) i Sekcji III.2.3) powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y
spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w Sekcji III.2.3) "Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów" w pkt. 1.1) „Doświadczenie” i w pkt. 1.2)a) ”Potencjał kadrowy”, należy do Wniosku
załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1) Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w
Sekcji III.2.3) pkt. 1.1) Doświadczenie. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w
wykazie usługi zostały wykonane należycie.
1.2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
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zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w Sekcji III.2.3) pkt. 1.2)a) Potencjał kadrowy.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu:
2.1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności
które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;
2.2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału
w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione –
w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Doświadczenie.
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: dwóch zamówień (dokumentacji) podobnych co do
zakresu, charakteru i wartości z przedmiotem zamówienia.
Do zamówień podobnych zaliczone będą dokumentacje: projekty budowlane i wykonawcze na budowę lub
rozbudowę dróg klasy technicznej co najmniej S o długości odcinka co najmniej 5 km z węzłami drogowymi (co
najmniej jeden), przejazdami drogowymi i drogami wewnętrznymi (serwisowymi).
1.2) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Potencjał kadrowy.
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji,
jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu osoby, na funkcje wymienione poniżej, które spełniają następujące wymagania:
I. Wykonawca ubiegający się o część zamówienia (na jedno zadanie) powinien zapewnić jeden zespół
projektowy drogowy, a na całość zamówienia dwa zespoły. Każdy zespół winien zawierać osoby pełniące
następujące funkcje:
1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta dokumentacji drogowej (co najmniej jeden
na zespół):
— minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
—— uprawnienia do wykonywania dokumentacji drogowej bez ograniczeń,
—— powinien wykazać się wykonaniem co najmniej dwóch dokumentacji podobnych co do charakteru, zakresu
i złożoności z przedmiotem zamówienia (projekty budowlane i wykonawcze budowy lub rozbudowy drogi klasy
co najmniej S o długości co najmniej 5 km, z co najmniej 1 węzłem drogowym) – w charakterze projektanta w
rozumieniu art. 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.7.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi
zmianami).
2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta dokumentacji drogowej (co najmniej jeden na zespół):
— minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
—— uprawnienia do wykonywania dokumentacji drogowej bez ograniczeń,
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—— powinien wykazać się wykonaniem co najmniej dwóch dokumentacji podobnych co do charakteru, zakresu
i złożoności z przedmiotem zamówienia (projekty budowlane i wykonawcze budowy lub rozbudowy drogi klasy
co najmniej S o długości co najmniej 5 km, z co najmniej 1 węzłem drogowym) – w charakterze projektanta w
rozumieniu art. 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.7.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi
zmianami).
3) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Weryfikatora dokumentacji drogowej (co najmniej jeden na zespół):
— minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
—— uprawnienia do wykonywania dokumentacji drogowej bez ograniczeń,
—— powinien wykazać się wykonaniem lub zweryfikowaniem co najmniej dwóch dokumentacji podobnychco
do charakteru, zakresu i złożoności z przedmiotem zamówienia (projekty budowlane i wykonawcze budowy
lub rozbudowy drogi klasy co najmniej S o długości co najmniej 5 km, z co najmniej 1 węzłem drogowym) – w
charakterze projektanta lub sprawdzającego w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.7.1994 r.
(Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
II. Wykonawca ubiegający się o część zamówienia (na jedno zadanie) powinien zapewnić jeden zespół
projektowy obiektów inżynierskich, a na całość zamówienia dwa zespoły w składzie:
1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta dokumentacji obiektów inżynierskich (co najmniej jeden
na zespół):
— minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
—— uprawnienia do wykonywania projektów obiektów inżynierskich bez ograniczeń,
—— powinien wykazać się wykonaniem co najmniej dwóch dokumentacji obiektów inżynierskich (długość
najdłuższego przęsła co najmniej 25 m) – w charakterze projektanta w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7.7.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Weryfikatora dokumentacji obiektów inżynierskich (jeden na
zespół):
— minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
—— uprawnienia do wykonywania dokumentacji obiektów inżynierskich bez ograniczeń,
—— powinien wykazać się wykonaniem lub zweryfikowaniem co najmniej dwóch dokumentacji obiektów
inżynierskich (długości najdłuższego przęsła co najmniej 25 m) – w charakterze projektanta lub sprawdzającego
w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.7.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z
późniejszymi zmianami).
III. Wykonawca ubiegający się o część zamówienia (na jedno zadanie) powinien posiadać jeden zespół
geodezyjny, a na całość zamówienia dwa zespoły w składzie:
1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Geodety ds. pomiarów sytuacyjno-wysokościowych (co najmniej
jeden na zespół):
— minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
—— uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i
inwentaryzacyjnych,
—— wykazać się wykonaniem min 2 opracowań geodezyjnych w zakresie sporządzania map sytuacyjnowysokościowych do celów projektowania dróg i obiektów inżynierskich.
2) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Geodety ds. podziałów nieruchomości (minimum jeden na zespół):
— minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
—— uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania
dokumentacji do celów prawnych,
—— wykonanie min. 2 opracowań geodezyjnych i kartograficznych do celów nabywania nieruchomości
(podziały działek).
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IV. Wykonawca ubiegający się o część zamówienia (na jedno zadanie) powinien posiadać jeden zespół
środowiskowy, a na całość zamówienia dwa zespoły w składzie:
1) Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika zespołu (minimum jeden na zespół):
— minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
—— powinien wykazać się wykonaniem lub współudziałem w wykonaniu 1 raportu o oddziaływaniu na
środowisko na podstawie którego uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (pozwoleniu na budowę) dla drogi klasy co najmniej S.
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji Akustyk/ Wibroakustyk (minimum jeden na zespół):
— minimalne kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie:
—— wykształcenie wyższe w zakresie akustyki i wibroakustyki,
—— powinien wykazać się wykonaniem jednego opracowania uwzględniającego analizę hałasu drogowego;
może to być raport oddziaływania na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, mapa
akustyczna, program walki z hałasem.
V. Wykonawca ubiegający się o część zamówienia (na jedno zadanie) powinien posiadać geologa, a na całość
zamówienia dwóch:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Geologa (minimum jeden na zespół):
—— minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
— kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych pod posadowienie obiektów inżynierskich,
— wykazać się wykonaniem min. dwóch dokumentacji geologiczno - inżynierskich sporządzonej dla potrzeb
projektów budowlanych dróg lub obiektów inżynierskich.
VI. Wykonawca ubiegający się o część zamówienia (na jedno zadanie) powinien posiadać jeden zespół do
opracowania rezultatów studium wykonalności, a na całość zamówienia dwa zespoły, w składzie:
1) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika zespołu opracowującego Rezultaty Studium
Wykonalności: (minimum jeden na zespół):
— minimalne kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie:
—— wykształcenie wyższe,
—— powinien być autorem lub współautorem przynajmniej 2 studiów wykonalności lub rezultatów studiów
wykonalności dla drogi krajowej klasy minimum S, wraz z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie ze środków
unijnych (POIiŚ, RPW).
2) osoba proponowana do pełnienia funkcji eksperta ds. ekonomiczno – finansowych (minimum jeden na
zespół):
— minimalne kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie:
—— wykształcenie wyższe ekonomiczne,
—— powinien być autorem lub współautorem co najmniej 1 studium wykonalności lub rezultatów studium
wykonalności dla dróg krajowych klasy minimum S wraz z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie ze środków
unijnych (POIiŚ, RPW).
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z
wymienionych powyżej.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, muszą wykazać, że warunki
określone w pkt 1.1) oraz w pkt 1.2) powyżej, spełniają łącznie.
W przypadku składania przez wykonawcę wniosku na więcej niż 1 część zamówienia, kandydaci wskazani dla
jednej części nie mogą być jednocześnie wskazani w drugiej części.
III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
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III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Tak
Ustawa Prawo budowlane.

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Tak

10/12

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców 20
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza lub równa 20, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich
Wykonawców spełniających te warunki.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20,
Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków
udziału według następującej zasady:
Szczegółowe zasady punktacji za „Doświadczenie” - za każde dodatkowe (ponad wymóg minimalny) wykonaną
dokumentację: projekt budowlany i wykonawczy na budowę lub rozbudowę dróg klasy technicznej co najmniej
S o długości odcinka co najmniej 5 km z węzłami drogowymi (co najmniej jeden), przejazdami drogowymi i
drogami wewnętrznymi (serwisowymi) – 10 punktów.
Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać łącznie za „Doświadczenie” - 100 punktów.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilku Wykonawców o kolejności decydować będzie
sumaryczna ilość wykonanych dokumentacji spełniających warunki określone w Sekcji III.2.3) pkt 1.1)
„Doświadczenie”.

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
GDDKiA-O/BI-ZR-R-2/284/16/DP/2010

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.5.2010 - 09:50

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
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IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 30 % wartości
zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawca powinien złożyć tylko jeden wniosek. Wniosek powinien być podpisany przez Wykonawcę lub
przez inne osoby upełnomocnione przez Wykonawcę.
2. Zaleca się złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
formularzu zgodnym ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego pt. „Wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu”. Formularz Wniosku (wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej
www.bialystok.gddkia.gov.pl.
Wraz z wnioskiem należy złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
a) Pełnomocnictwo (o ile prawo do podpisania wniosku nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z
wnioskiem) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do wniosku w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.
b) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Sekcji III.2) Ogłoszenia o zamówieniu.
3. W przypadku gdyby wniosek, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w
sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te
powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.
4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być sporządzony w języku polskim. Każdy
dokument składany wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzony w innym języku
niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Dokumenty wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż
pełnomocnictwo i oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt. 6 ppkt 6.1. mogą być złożone w oryginale
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
6. Wniosek należy złożyć w 1 oryginale (oznaczonym „oryginał”). Wniosek (oryginał) należy umieścić w
zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowane jak niżej:
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, w pokój 104
(sekretariat) oraz opisane:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji
projektowej na: Zadanie .......................... (wpisać nazwę Zadania).
7. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem na adres wskazany w Ogłoszeniu dla punktu
kontaktowego. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faksem faktu otrzymania
każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania
od niego informacji. Oryginał przekazanej treści powinien być przesłany pocztą w dniu nadania faksu.
8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie udostępniana na stronie internetowej
Zamawiającego. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. SIWZ zostanie przekazana
Wykonawcom nie odpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert.
9. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie przewiduje się udzielania
żadnych wyjaśnień ani odpowiedzi na zapytania.
VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Szczegółowe informacje dot. odwołań zawarte są
w Dziale VI (art. 179–198g) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Wykonawca ma prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, zaś od orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje prawo do wniesienia skargi do
sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587800

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
22.4.2010

27/04/2010
S81
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi
- Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12/12

