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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148425-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Targ: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2020/S 062-148425
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 14
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL219
Kod pocztowy: 34-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Stanek, Robert Rózany
E-mail: przetargi.pzd@nowotarski.pl
Tel.: +48 182662888
Faks: +48 182662888
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nowotarski.pl/bip/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: utrzymanie dróg powiatowych

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

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót
budowlanych
Numer referencyjny: PZD-ZP.261.9.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
71320000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych, geodezyjno-prawnych oraz
uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót
budowlanych w ramach następujących zadań projektowych:
1) przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego;
2) rozbudowy drogi powiatowej nr 1652K Ciche-Dzianisz w km ok. 1+124 – ok. 3+666 w miejscowości;
3) rozbudowy drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik-Ciche (budowa chodnika wraz z przepustem w km 6+355) w
miejscowości Ciche (Miętustwo) w km 6+310 – 6+949;
4) rozbudowy drogi powiatowej nr 1647K Gronków-Bukowina Tatrzańska w km 0+000 do km 1+800;
5) rozbudowy drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica
Górna;
6) rozbudowy drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica
Dolna;
7) rozbudowy drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna-Podwilk w km 11+202 do km 11+500.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul.
Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71245000
71244000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości
Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych obejmuje:
1) remont chodnika i nawierzchni w km od 1+939 do ok. 2+161;
2) kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem jezdni, po stronie lewej na całej długości odcinka celem
wyeliminowania spływu wód z jezdni na posesje przyległe, leżące poniżej korpusu drogi w km od 2+161 do ok.
3+287;
3) przebudowa jezdni i istniejącego chodnika w km od 2+161 do ok. 3+287;
4) przebudowa przepustu w km 2+161;
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5) przebudowa istniejących słupów energetycznych zlokalizowanych w istniejącym chodniku w km od 2+161 do
ok. 3+287.
2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust.2, określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 1 do siwz.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do minimalnego
okresu (minimum 3 lata) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
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:
W ramach opcji przewiduje się:
1) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem;
2) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego.

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
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche- Dzianisz w km ok. 1+124 – ok.
3+666 w miejscowości Ciche
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71245000
71244000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1652K Ciche- Dzianisz w km ok. 1+124 – ok. 3+666 w miejscowości Ciche

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1.Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche- Dzianisz w km
ok. 1+124 – ok. 3+666 w miejscowości Ciche wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych
obejmuje:
1) budowę jednostronnego chodnika na całym projektowanym odcinku z uwzględnieniem obiektów mostowych i
przepustów;
2) budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem jezdni;
3) przebudowę jezdni i pobocza;
4) remont lub przebudowę przepustów w km 1+296, 1+681, 2+088, 2+981, 3+373, 3+603;
5) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
6) przebudowę zjazdów;
7) remont lub przebudowę obiektów mostowych w km 1+377, km 2+422 oraz km 2+773;
8) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem – objęte prawem opcji;
9) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego – objęte prawem
opcji.
2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust.4, określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 4 do siwz.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do minimalnego
okresu (minimum 3 lata) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
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:
W ramach opcji przewiduje się:
1) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem;
2) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego.

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
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w kwocie 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100);

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche (budowa chodnika wraz
z przepustem w km 6+355) w miejscowości Ciche (Miętustwo) w km 6+310 – 6+949
Część nr: 3
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71245000
71244000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1655K Rogoźnik – Ciche w miejscowości Ciche (Miętustwo) w km 6+310 – 6+949

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche (budowa
chodnika wraz z przepustem w km 6+355) w miejscowości Ciche (Miętustwo) w km 6+310 – 6+949 wraz z
uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych obejmuje:
3) budowę chodnika jednostronnego na całym projektowanym odcinku z uwzględnieniem obiektów mostowych i
przepustów;
4) budowę kanalizacji deszczowej;
5) przebudowę jezdni i pobocza;
6) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
7) przebudowę zjazdów;
8) remont lub przebudowę istniejącego przepustu w km 6+823;
9) zaprojektowanie nowego przepustu pod drogą w km 6+355, z odprowadzeniem ujętej wody do pobliskiego
potoku;
10) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem – objęte prawem opcji;
11) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego – objęte
prawem opcji.
2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust.6, określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 7 do siwz.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do minimalnego
okresu (minimum 3 lata) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
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
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Opis opcji:
W ramach opcji przewiduje się:
1) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem;
2) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego.
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
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w kwocie 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska w km
0+000 do km 1+800
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71245000
71244000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska w km 0+000 do km 1+800

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina
Tatrzańska w km 0+000 do km 1+800 wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych obejmuje:
1) budowę chodnika jednostronnego na całym projektowanym odcinku z uwzględnieniem obiektów mostowych i
przepustów;
2) budowę kanalizacji deszczowej;
3) przebudowę jezdni i pobocza;
4) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
5) przebudowę zjazdów;
6) remont lub przebudowę przepustów w km 0+067, 1+131, 1+632;
7) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem – objęte prawem opcji;
8) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego – objęte prawem
opcji.
2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust.8, określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 10 do siwz.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do minimalnego
okresu (minimum 3 lata) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
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:
W ramach opcji przewiduje się:
1) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem;
2) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego.

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
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa
chodnika) w miejscowości Ochotnica Górna
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71245000
71244000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna w km 8+400 do km
11+195

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa
(budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Górna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót
budowlanych, w km 8+400 do km 11+195 obejmuje:
1) budowę jednostronnego chodnika na całym projektowanym odcinku z uwzględnieniem obiektów mostowych i
przepustów;
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2) budowę kanalizacji deszczowej;
3) przebudowę jezdni i pobocza;
4) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
5) przebudowę zjazdów;
6) przebudowę istniejących mostów o konstrukcji drewnianej w km 8+668, 9+544, 9+867 na mosty o konstrukcji
żelbetowej;
7) remont lub przebudowę przepustów w km 8+850, 9+081, 9+191, 9+241, 10+057, 10+359, 10+627, 10+847;
8) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem – objęte prawem opcji;
9) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego – objęte prawem
opcji.
2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust.10, określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 13 do siwz.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do minimalnego
okresu (minimum 3 lata) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
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:
W ramach opcji przewiduje się:
1) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem;
2) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego.

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
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa
chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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71322000
71245000
71244000
71248000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Dolna, w km 19+535 do km
19+740

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. 1. Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa
(budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót
budowlanych, w km 19+535 do km 19+740 obejmuje:
1) budowę prawostronnego chodnika na całym projektowanym odcinku z uwzględnieniem obiektów mostowych
i przepustów;
2) budowę kanalizacji deszczowej;
3) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
4) remont lub przebudowę przepustu w km 19+681
5) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem – objęte prawem opcji;
6) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego – objęte prawem
opcji.
2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust.12, określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 16 do swiz.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do minimalnego
okresu (minimum 3 lata) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
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:
W ramach opcji przewiduje się:
1) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem;
2) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w kwocie 600,00 zł (słownie złotych: sześćset 00/100)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w km 11+202 do
km 11+500
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
71245000
71244000
71248000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w km 11+202 do km 11+500

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w
km 11+202 do km 11+500 wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych obejmuje:
1) budowę lewostronnego chodnika na całym projektowanym odcinku z uwzględnieniem obiektów mostowych i
przepustów;
2) budowę kanalizacji deszczowej;
3) przebudowę jezdni i pobocza;
4) przebudowę sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
5) przebudowę zjazdów;
6) przebudowę obiektów mostowych w km 11+205 oraz km 11+436;
7) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem – objęte prawem opcji;
8) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego – objęte prawem
opcji.
2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust.14, określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 19 do siwz.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości w stosunku do minimalnego
okresu (minimum 3 lata) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W ramach opcji przewiduje się:
1) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem;
2) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego.

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
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).

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:
Wykonanie niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji ani uprawnień.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej szczegółowych wymagań.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub
zawodowe w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tzn. dysponują
skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 1 osobą (projektantem) posiadającą:
2) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia do
projektowania w zakresie dróg oraz
3) doświadczenie w zakresie projektowania tzn. wykonała jako projektant co najmniej 1 dokumentację
projektową (projekt budowlany) na wykonanie inwestycji związanej z budową, odbudową, rozbudową lub
przebudową drogi klasy co najmniej „Z”, zatwierdzonej przez właściwy organ ostateczną decyzją (ZRID/
pozwolenie na budowę), której ostateczność została stwierdzona w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert dla:
Części 1 i części 4 o długości tej drogi co najmniej 1 km (słownie kilometrów: jeden),
Części 2 i części 5 o długości tej drogi co najmniej 2 km (słownie kilometrów: dwa),
Części 3 o długości tej drogi co najmniej 400 m (słownie metrów: czterysta),
Części 6 i części 7 o długości tej drogi co najmniej 150 m (słownie metrów: sto pięćdziesiąt);
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, powyższe wymagania nie podlegają
sumowaniu,; np. posiadanie wskazanego wyżej doświadczenia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej
drogi o długości co najmniej 400 m uprawnia Wykonawcę do złożenia oferty na części 3 i 6-7, posiadanie
wskazanego wyżej doświadczenia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej drogi o długości co
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najmniej 1 km uprawnia Wykonawcę do złożenia oferty na części 1, 3-4 i 6-7, a posiadanie wskazanego wyżej
doświadczenia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej drogi o długości co najmniej 2 km uprawnia
Wykonawcę do złożenia oferty na wszystkie części zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust.1 muszą spełniać
łącznie.
3. Zamawiający nie korzysta z zastrzeżeń, o których mowa w art.22 ust.2 ustawy.
4. Z treści dokumentów składanych przez Wykonawcę musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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:
Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta na warunkach określonych
we wzorze umowy, który stanowi odpowiednio Załącznik nr 3 dla części 1, Załącznik nr 6 dla części 2, Załącznik
nr 9 dla części 3, Załącznik nr 12 dla części 4, Załącznik nr 15 dla części 5, Załącznik nr 18 dla części 6,
Załącznik nr 21 dla części 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z uwzględnieniem danych
zawartych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian i warunki ich
wprowadzania zostały określone w powyższych wzorach umów będących integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, będącym jej. Zmiana zawartej umowy może nastąpić również w przypadkach
zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: 07/05/2020
Czas lokalny: 10:00
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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: 07/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 (budynek kotłowni) Sala
konferencyjna (parter)
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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:
1. Tryb niniejszego postępowania: przetarg nieograniczony
2. Pełen zakres informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera siwz.
3. Informacje m.in. w zakresie:
Podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w okolicznościach
wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp), oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w rozdziale X, XI, XII-XIV siwz
(wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z
uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt
małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),
Sposobu sporządzania, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w rozdziale XVI i XXX
siwz.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy.
5. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy art.24aa ustawy Pzp.
6. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.
8. Zamawiający nie przeprowadził żadnej z procedur, w tym dialogu technicznego, o których mowa w art.31a
ustawy.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
spośród ofert uznanych za ważne.
10. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
13. Informacje dotyczące postępowania ani informacje przekazywane Wykonawcom w toku postępowania nie
maja charakteru poufnego.
14. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku, o którym mowa
w art.93 ust.1a ustawy, tj. w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia.
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15. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest pod adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/
przetargi
16. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu komunikacji elektronicznej (tekst jedn.
Dz.U. z 2020, poz.344):
1) miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal,
3) poczty elektronicznej e-mail: przetargi.pzd@nowotarski.pl - za wyjątkiem składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom,
a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno:
1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy,
2) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) określać żądanie,
4) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 ustawy zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi 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 Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się z dziale VI ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2020
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