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Adres strony internetowej, na K6rej Zamawiajqcy udostqpnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunk6w Zam6wienia:
www.zdm.waw.pl

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi

rowerowej wzdlu2al. Jana Pawla ll -etap ll, odcinek od Ronda ONZ do

Ronda Czterdziestolatka w Wa rszawie

Numer ogloszenia: 1 57773 - 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015

oct-oszENlE o zAMowlENlu - ustugi

Tamieszczan ie ogloszen ia : obow iqzkowe.

Ogloszenie dotycry:

S zam6wienia publicznego

! zawarcia umowy ramowej

! ustanowienia dynamicznego systemu zakup6w (DSZ)

SEKGJA I: ZAMAWIAJAGY

t. i) NAZWA IADRES: Miasto Stoleczne Warszawa -Zarz4d Dr6g Miejskich , ul. Chmielna 120, 00-801

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 55 89 000, laks 22 8909211 .

Adres strony internetowei zamawiajqcego: http://www.zdm.waw' pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIATACEGO: Administracja samozqdowa'

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

il.1 ) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ff.l.1) Nazwa nadana zam6wieniu przezzamawiajqcego: Opracowanie dokumentacji projektowejdla

budowy drogi rowerowejwzdluz al. Jana Pawla ll - etap ll, odcinek od Ronda OM do Ronda

Czterdziestolatka w Warszaw ie.

11.1.2) Rodzai zam6wienia: uslugi'

11.1.4) Okre6lenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wienia: Przedmiotem zam6wienia jest

Opracowanie dokumentacji projeKowejdla budowy drogi rowerowej wzdltt2al. Jana Pawla ll - etap ll'

odcinek od Ronda o]\|z do Ronda czterdziestolatka w warszawie. wartosc szacunkowa zam6wienia

przekraczar6wnowartosc kwoty 30.ooo EURO, a jest mniejsza ni2 r6wnowartosci kwoty 207'000 EURo.

il.1.5)

M przewiduje siq udzielenie zam6wie6 uzupelniajqcych:

Okreslenie przedmiotu oraz wielko6ci lub zakresu zam6wief uzupelniajqcych

Zamawialqcy przewiduje mo2liwo56 udzielenie zam6wief rzupelniajqcych, o kt6rych mowa w art. 67 ust' 1

pkt. 6 ustawy Pzplqcznie do 50 % wartoScizam6wienia podstawowego

ff.l.6)Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPV): 71.32.00.00-7,71.32.25'00-6, 71'22.00.00-6'
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ll.1.7l Czy dopuszcza sig zlo2enie oferty cze6ciowej: nie.

11.1.8) Gzy dopuszcza sig zlo2enie oferty wariantowei: nie.

ll.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi4cach: 8.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilr.1) wADluM

Informacja na temat wadium: W pzedmiotowym postqpowaniu Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia

wadium

n.2l zllLtczr<a

ilt.3) WARUNK| UDZALU W POSTEPOWANTU ORAZOPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPETNIANIA TYCH WARUNKoW

lll.3.2) Wiedza i do6wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

W celu oceny spelniania warunku dotycz4cego posiadania wiedzy i doSwiadczenia, Vltlkonawca

musi wykaza C, 2e w okresie ostatnich 3 lat pzed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres

prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, zrealizowal 2 zadania polegaj4ce na

wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy, rozbudowy lub pzebudowy drogi, w tym drogi

dla rower6w za kwotq nie mniejszq ni2 200 OOO,00 zl brutto ka2da (dwieScie tysigcy zlotych

O0/1OO). W celu potwierdzenia wykonania tych uslug, Vl&konawca musizalqcryO do oferty wykaz

wykonanych gl6wnych uslug wraz z podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i

podmiot6w, na tzeczkt6rych uslugizostaly wykonane orazzal4czeniem dowod6w, czy zostaly

wykonane nale2Ycie

lll.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

W celu oceny spelniania warunku dotycz4cego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do

wykonania zam6wienia, Vgkonawca musi mie6 do dyspozycjiosoby legitymujqce siq

doSwiadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie zostanq im

powierzone, w szczeg6lnoSciokre5lonymi przepisami ustawy zdniaT lipca 1994 r' Prawo

budowlane (tj. Dz. U. 22013 t., poz. 1409 zp62n. zm.). V1rlkonawca pzedstawi w ofercie

kandydata na ka2de stanowisko wymienione poni2ej: Lp. Stanowisko - VlrVmagana liczba os6b -

Okres posiadania wyrn€tganych uprawnieri (w latach) - DoSwiadczenie zawodowe - sta2

zawodowy w latach. 1. Projektant rob6t drogowych- 1 osoba - 4lata - 4lata.2. Projektant rob6t

mostowych- l osoba -4lata-4lata.3. Projektantrob6tsanitarnych- l osoba -4lata-4lata4.

Projektant rob6t elektrycznych - 1 osoba - 4lata - 4lata Osoby wymienione powy2ej winny
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posiadad odpowiednie uprawnienia budowlane, (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane tj.

Dz. U. 22013 r., poz. 1409) oraz aktualne za6wiadczenie o wpisie na listg czlonk6w wlaSciwej izby

samorzqdu zawodowego (zgodnie z ustawqz dnia 15.12.2000 r. o samorzqdach zawodowych

architekt6w, in2ynierow budownictwa oraz urbanist6w - Dz. U. 22013, poz. 932 z p62n. zm.). W

prrypadku uprawnieh budowlanych wydanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy

Prawo budowlane), wymagane bgdq uprawnienia bez ograniczefi, przy zachowaniu warunku

do5wiadczenia. Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione w powy2szejtabeli mogq byd

r6wnie2, zgodnie zart.12a ustawy Prawo budowlane, osoby, kt6rych odpowiednie kwalifikacje

zostaly uznane na zasadach okre5lonych w przepisach odrqbnych, w szczeg6lnoSciw pzepisach

ustawy z dnia 18 marca 200gr. o zasadach tznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

pafistwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz' 394)'

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

W celu oceny spelniania warunku dotycz4cego sytuacji ekonomicznej i finansowej \Atlkonawca

musi wykaza C, 2e: L uryskaf Sredni przych6d za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie

rachunk6w zysku i strat porycja przych6d netto ze spzedazy produkt6w, towar6w i material6w lub

przych6d netto ze sprzeda2y izr6wnane z nimi) w wysokoScinie mniejszejniZl50 000'00

(slownie: sto pig6dziesiqt tysigcy zlotych) ; 2.jest ubezpieczony od odpowiedzialno5ci cywilnejw

zakresie prowadzonejdzialalnoScizgodnejz przedmiotem niniejszego zam6wienia, na wartoSd co

najmniej 50 0OO,OO (slownie: piqcdziesiqt tysiqcy zlotych)'

1t.4) TNFORMACJA o OSW6DCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJADOSTARCZYC

WYKONAWGY W GELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZALU W POSTEPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

lll.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunk6w, o kt6rych mowa w art' 22 ust' 1

ustawy, opr6cz o5wiadczenia o spelnianiu warunk6w udziafu w postqpowaniu nalely przedloLye:

. wykaz wykonanych, a w przypadku Swiadczei okresowych lub ciqglych r6wnie2 wykonywanych,

gl6wnych dostaw lub uslug, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert

afbo wniosk6w o dopus zczenie do udzialu w postQpowaniu, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci

jest kr6tszy - w tym okresie, wrazz podaniem ich wartoSci' pzedmiotu, dat wykonania i podmiot6w'

na rzecz kt6rych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zalqczeniem dowod6w, czy zoslaty

wykonane lub sq wykonywane nalezycie;

o okreSlenie dostaw lub uslug, K6rych dotycry obowiqzek wskaz:nia pzez wykonawcQ w wykazie lub

zlo2enia poswiadczeh, w tym informacja o dostawach lub uslugach niewykonanych lub wykonanych

nienale{cie

W wykazie winno by6 wskazane zrealizowanie 2 zadah polegajqcych na wykonaniu dokumentacji

projektowej dla budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi, w tym drogi dla rower6w za kwotq nie
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mniejszq nia200 000,00 zl brutto ka2da (dwieScie tysigcy zlotych 00/100). Do powy2szego wykazu

winny byd dolqczone dowody, 2e wymienione w wykazie prace zostaly wykonane nale{cie.

Zatuwiajqcy nie bqdzie 2qdal informacji Vlfrkonawcy o projeKach niewykonanych lub wykonanych

nienaleZycie.;

. wykaz os6b, kt6re bgdq. uczestniczyd w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg6lno6ci

odpowiedzialnych za Swiadczenie uslug, kontrolq jako5ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do6wiadczenia iwyksztalcenia niezbqdnych do

wykonania zam6wienia, a taj<2e zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci, oraz informacjq o

podstawie do dysponowania tymi osobami;

o oSwiadczenie, 2e osoby, kt6re bgdq rczestnicryc w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq wymagane

uprawnienia, je2eli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnieh;

o sprawozdanie finansowe w czqsci, a jezeli podlega ono badaniu pzez bieglego rewidenta zgodnie z

pzepisami o rachunkowoSci, r6wnie2 opinig odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego czqSci,

a w prrypadku wykonawc6w niezobowiqzanych do sporz4dzania sprawozdania finansowego, innych

dokument6w okre6lajEcych obroty oraz zobowiqzania i nale2no6ci- za okres nie dlu2szy ni2 ostatnie

3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy - za ten okres;

o oplaconq polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzalqcy, 2e wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zrttiqzanei z

pzedmiotem zam6wienia.

lll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust' 1 ustawy'

nafeiy przedbfi6:

o oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci

gospodarczej, je2eli odrqbne pzepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji' w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niZ

6 miesiqcy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o

udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert;

lll.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych

Je2eliwykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzecrypospolitei Polskiei'

przedklada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraiu, w kt6rym ma siedzibq lub mieisce zamieszkania

potwierdzai4cY, ie:

o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej ni2 6 miesiqcy
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pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia albo skladania ofert:

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sig o zam6wienie - wystawiony nie wczeSniej ni2 6

miesiqcy pzed uplywem terminu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o

udzielenie zam6wienia albo skladania ofert:

lll.4.4) Dokumenty dotyczqce prrynale2no6ci do tej samej grupy kapitalowej

o lista podmiot6w nale2qcych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji o tym, 2e nie naleZy do grupy

kapitalowej;

ilt.6) INNE DOKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt lll.5)

1. Je2eliz rrzas36lfienejprzyczyny \Arlkonawca nie moze pzedstawiC dokument6w dotyczqcych sytuacji

finansowej iekonomicznej, wymaganychpzezZamawialqcego, moze przedstawid inny dokument, kt6ry w

wystarczajqcy spos6b potwierdza spelnianie warunku, o kt6rym mowa w pkt 7.3.3. Sl\ /Z. W przypadku

wykonawc6w niezobowi4zanych do spozqdzania sprawozdania finansowego, Zamawiajqcy za inne

dokumenty rzna m.in. deklaracjg podatkowq PIT zlo2onqw Urzqdzie Skarbowym 2.V[konawca moZe

polegad na wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam6wienia,

zdolnoSciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego

Qczqcych go z nimi stosunk6w. Vlrlkonawca w takiej sytuacjizobowiqzany jest udowodnid Zamawiajqcemu,

i2bqdzie dysponowal tymi zasobamiw trakcie realizacjizam6wienia, w szczeg6lnoSci przedstawiaj4c w tym

celu pisemne zobowiqzanie tych podmiot6w do oddania mu do dysporycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby

wykonania zam6wienia, zawieraj4ce zakres czynnoSci, kt6re te podmioty zobowiqzujq siq wykona6. W celu

oceny, czy \Afkonawca bgdzie dysponowal zasobami innych podmiot6w w stopniu niezbgdnym do

nale2ytego wykonania zam6wienia oraz oceny, czy stosunek Qcz4cy V$konawcq z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostqp do ich zasob6w, powyZsze zobowiazanie lub inne dokumenty, na podstawie

kt6rych Vlrlkonawca udowadnia, 2e bgdzie dysponowal zasobami niezbqdnymi do realizacji zam6wienia,

powinno zawieral'.2.1.zakres (opis) dostqpnych V$konawcy zasob6w innego podmiotu, 2.2.spos6b

wykorrystania zasob6w przy wykonywaniu zam6wienia, 2.3.okreSlenie charakteru stosunku, jaki bgdzie

Qczyl Vlrlkonawce z innym podmiotem, 2.4.okreSlenie zakresu i okresu udziafu innego podmiotu przy

wykonywaniu zam6wienia, 3. Podmiot, kt6ry zobowiqzal sig do udostqpnienia zasob6w zgodnie z ust. 2b,

odpowiada solidarnie z wykonawcq za szkodg zamawiajqcego powstalq wskutek nieudostqpnienia tych

zasob6w, chyba 2e nieudostepnienie zasob6w nie ponosiwiny.

SEKCJA lV: PROCEDURA
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rv.1 ) TRYB UDZELENTA ZAMOWTENTA

|V.1.1 ) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

1V.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zu'tiqzane z przedmiotem zam6wienia:

1-Cena-80

2 - Wizualizacje 3D na potrzeby konsultacji spolecznych - 20

M.2.21

l-l po"p.owadzona bqdzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt6rej bqdzie prowadzona:

rv.3) ZMTANA UMOWY

przewiduje siq istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowief umowy oraz okre5lenie warunk6w zmian

l.Zgodnie z treSciE art. 144 ustawy - Prawo zam6wief publicznych Zamawiajqcy pzewiduje zmiany zawarte)

umowy dotyczqce odpowiednio wartoSci zam6wienia lub terminu realizaqi zam6wienia w pzypadku

zaistnienia nastqpujqcych okolicznoSci: 1)w razie koniecznoSci podjgcia dzialafi zmierzajqcych do

ograniczenia skutk6w zdazenia losowego wolanego pzez czynniki zewnqtrzne, kt6rego nie mo2na bylo

przewidzied z pewno5ci4 szczeg6lnie zagra?ajqce bezpoSrednio {ciu lub zdrowiu ludzi lub grozEcego

powstaniem szkody niewsp6lmiernie wigkszej niZ spowodowana dzialaniem lub zaniechaniem naruszajqcym

dyscypling Srodkow publicznych; 2)w nastgpstwie wykraczajqcych poza terminy okreSlone w k.p.a. procedur

administracyjnych oraz innych termin6w formalno-prawnych urzqdowych majqcych wplyw na termin realizacji

zam6wienia o ile ich pr4czyna.nie s4zaniedbania lub zaniechania \Afikonawcy; 3)ograniczenia Srodk6w

bud2etowych przeznaczonych na realizacjq zam6wienia; 4)koniecznoSci wykonania opracowah projektowych

zamiennych.

rv.4) rNFo RMACJE ADM TNTSTRACYJNE

1V.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpna specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia: http://www.zdm.waw. pl

Specyfikacjg istotnych warunk6w zam5wienia mo2na uryska6 pod adresem= Zarzqd Dr6g Miejskich -

KANCELARIA pok. 15 - ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.

fV.4.4) Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzlafu w postgpowaniu lub ofert: 06. 11.2015

godzina 10:00, miejsce: Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz 11:00 sala konferencyjna 402 Miejsce:

Zarz4d Dr6g Miejskich - KANCELARIA - ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa.

1V.4.5) Termin zruiqzania ofert4: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

1V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz4ce finansowania projektu/programu ze Srodk6w Unii

Europeiskiej: 1. Oferta wtazzzalqcznikami musi by6 podpisana pzez \Arlkonawcg. Zamawiajqcy wymaga,

aby ofertq podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji

dzialalnoScigospodarczej. Jezeliosoba/osoby podpisuj4ca ofertq dzialana podstawie pelnomocnictwa, to

pelnomocnictwo to musiw swej treSci wyra2nie wskazywad uprawnienie do podpisania oferty.
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Pelnomocnictwo musizostad zlo2onewrazz ofertqw oryginale lub notarialnie po5wiadczonej kopii. 2. Ocena

spelnienia pzez wykonawce warunk6w udzialu w postgpowaniu, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz

warunk6w przedmiotowych zostanie dokonana na podstawie wymaganych oSwiadczeh i dokument6w.

Polegad bgdzie na ocenie zdolno5ciwykonawcy do nale{tego wykonania zam6wienia, w szczeg6lnoSci pod

kqtem rzetelnoSci, kwalifikacji, efektywnoSci i doSwiadczenia, zgodnie z formutq jak spelnia-nie spelnia. Nie

spelnienie chociaZby jednego z wymaganych warunk6w udzialu skutkowa6 bgdzie wykluczeniem wykonawcy

z postgpowania. 3. Zasady skladania oferty pzez podmioty wystgpujqce wsp6lnie: 3.1. \A[tkonawcy

skladajqcy ofertg wsp6lnq zobowi4zani sq do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w

postgpowaniu albo pelnomocnika do reprezentowania ich w postqpowaniu oraz do zawarcia umowy w

sprawie zam6wienia. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musizawierad w

szczeg6lno6ci: wskazanie postgpowania o zam6wienie publiczne, kt6rego dotyczy, V1tlkonawc6w

ubiegajqcych siq wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, wskazanie ustanowionego pelnomocnika i zakres jego

umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierajqcy ustanowienie pelnomocnika musi byd podpisany w

imieniu wszystkich VWkonawc6w ubiegajqcych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia, przez osoby

uprawnione do skladania o6wiadczeh woliwymienione we wlaSciwym rejestze lub ewidencji VWkonawc6w.

Ustanowienie przedmiotowego pelnomocnika mo2e zostaC zawarte w umowie o wsp6tdzialaniu zlo2onejwraz

z ofertq. Dokument (lub dokumenty) zawieraj4cy ustanowienie pelnomocnika musizostaC zlo2ony wrazz

ofert4w formie oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii. 3.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia

dokonywane bqdqwyQcznie z pelnomocnikiem. 3.3. V1&petniajqc formularz oferty, jak r6wnie2 inne

dokumenty, powolujEc siq na \Afkonawce, w miejscu np. nazwa iadres \Afkonawcy, naleZy wpisaC dane

dotycz4ce VvVkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siq o udzielenie zam6wienia, a nie pelnomocnika tych

\Afkonawc6w.4. ZamawiajEcy: 4.1.\Arlkluczy Vlrlkonawcg z postqpowania, o ile zajd4wobec tego

\Af konawcy okolicznoSci wskazane w art. 24 ust. 1 ust. 2 i ust. 2a ustawy Pzp; 4.2. Zamawialqcy odzuci

ka2dqofertq w przypadku zaistnienia przestanek okreSlonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp..

1V.4.171Cry przewiduje sig uniewainienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprryznania Srodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaiqcych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re mialy by6 przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czg5cizam6wienia: nie
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