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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274288-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Krapkowice: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2020/S 113-274288

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Krapkowice
Krajowy numer identyfikacyjny: 531413099
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 17
Miejscowość: Krapkowice
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-303
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Zając
E-mail: b.zajac@krapkowice.pl 
Tel.:  +48 774466835
Faks:  +48 774466888
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.krapkowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.bip.krapkowice.pl
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
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa mostu południowego na rzece 
Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”
Numer referencyjny: BZP.271.7.2020

II.1.2) Główny kod CPV
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71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa 
mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi" wraz z 
uzyskaniem decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień 
i decyzji administracyjnych pozwalających na zrealizowanie robót budowlanych.
Powyższe opracowanie winno umożliwić Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w 
trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy na wybudowanie zaprojektowanych 
rozwiązań.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Krapkowice, województwo opolskie, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa 
mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi” wraz z 
uzyskaniem decyzji umożliwiającej rozpoczęcie robót oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień 
i decyzji administracyjnych pozwalających na zrealizowanie robót budowlanych.
Powyższe opracowanie winno umożliwić Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w 
trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy na wybudowanie zaprojektowanych 
rozwiązań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta branży mostowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

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:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2.3.1. Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał usługi polegające na opracowaniu:
a) co najmniej dwóch (2) dokumentacji projektowych dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego 
budowy mostu o długości całkowitej minimum 300 metrów, z czego co najmniej jedno dotyczyło projektu 
budowy mostu z przęsłem nad rzeką żeglowną, oraz co najmniej jedno zadanie o rozpiętości teoretycznej 
przęsła co najmniej 80 m, oraz
b) co najmniej dwóch (2) dokumentacji projektowych obejmujących swoim zakresem projekt budowlany i 
wykonawczy budowy drogi klasy technicznej minimum G o długości odcinka co najmniej 2 km, oraz
c) co najmniej jednej (1) dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem wykonanie projektu 
budowlanego i wykonawczego budowy ronda na drodze klasy technicznej GP.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający dopuszcza by wykaz, o którym mowa w pkt 2.3.1 dotyczył usług wykonanych, w okresie dłuższym 
niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert.
Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie;
2) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.
Uwaga:
Zamawiający nie ogranicza liczby usług wskazanych przez Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.3.1.
W przypadku, gdy jedna dokumentacja obejmować będzie swoim zakresem zarówno usługi z pkt 2.3.1 lit. a jak 
i usługi z pkt 2.3.1 lit. b jak i usługi z pkt 2.3.1 lit. c to taka dokumentacja potwierdzać będzie spełnienie warunku 
zarówno dla pkt 2.3.1 lit. a, jak i dla pkt 2.3.1 lit. b jak i dla pkt 2.3.1 lit. c. (czyli jedną dokumentacją Wykonawca 
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potwierdzi spełnienie trzech warunków), przy czym Zamawiający przypomina, że Wykonawca musi wykazać się 
co najmniej dwiema dokumentacjami w zakresie warunku sformułowanego w pkt 2.3.1 lit. a i pkt 2.3.1 lit. b.
2.3.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem 
odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone – zgodnie z poniższym wykazem:
a) projektant branży drogowej:
1. posiadający uprawnienia do projektowania w branży drogowej z minimum 10-cio letnim doświadczeniem 
zawodowym (liczonym od daty uzyskania uprawnień);
2. doświadczenie zawodowe podstawowe:
— opracowanie co najmniej dwóch (2) zadań projektowych obejmujących wykonanie projektu budowlanego i 
wykonawczego drogi klasy technicznej minimum G i długości minimum 2 km,
— opracowanie co najmniej jednej (1) dokumentacji obejmującej swoim zakresem projekt budowlany i 
wykonawczy budowy ronda na drodze klasy technicznej GP;
b) projektant branży mostowej:
1. posiadający uprawnienia do projektowania w branży mostowej z minimum 10-cio letnim doświadczeniem 
zawodowym (liczonym od daty uzyskania uprawnień);
2. doświadczenie zawodowe podstawowe:
— opracowanie co najmniej dwóch (2) zadań obejmujących wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 
dla obiektu mostowego o rozpiętości teoretycznej przęsła min. 80 m, z czego jedno z zadań dotyczyło projektu 
budowlanego i wykonawczego budowy mostu nad rzeką żeglowną.
Ww. osoby muszą być wpisane na listę członków we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. specjalności przez osoby skierowane do realizacji zamówienia, jeżeli 
osoby te posiadają stosowne uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunki (ciąg dalszy):
Uwaga!
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych do 
projektowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do projektowania 
będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 
oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 
okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
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dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert – wg załącznika nr 6 do SIWZ;
2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 7 do SIWZ.

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:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do 
SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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: 16/07/2020
Czas lokalny: 10:00

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: 16/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, POLSKA (sala posiedzeń – I 
piętro).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

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. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Zamawiający ustala wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). 
Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SIWZ.
3. Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1843), zwanej dalej ustawą – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
b) na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o 
zamówieniu, i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda, zgodnie z art. 26 ustawy i art. 24 ust. 
11 ustawy, następujących dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie rodzajów 
dokumentów:
4.1. oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–6 i 9 rozporządzenia w sprawie rodzajów 
dokumentów;
4.2. oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty i oświadczenia, o których mowa w par. 7 i 8 
rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w 
szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w 
tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego 
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/
UE, zwanego dalej „JEDZ”, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Zamawiający w SIWZ określił wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.
7. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod 
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu ws. dokumentów, składane są w oryginale 
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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 wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Terminy wniesienia odwołania.
5.1. 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, 
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tj. przesłanie kopii odwołania nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także 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.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 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.
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.
7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
7.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
7.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-627
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2020
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