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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166105-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2019/S 070-166105

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
22
ul. Lechicka 24
Katowice
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
Tel.:  +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl 
Faks:  +48 327819200
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie drogami wojewódzkimi

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenia usług konsultanta dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Numer referencyjny: WI-K/P/180926/1

II.1.2) Główny kod CPV
71000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:

mailto:przetargi@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 933”. Usługa obejmuje: świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami OPZ, zarządzanie budową, reprezentując
Zamawiającego, wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z
procedur współfinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020, realizację działań,
związanych z promocją projektu, zgodnie z OPZ, przy ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym.
Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 137 730.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga wojewódzka nr 933

II.2.4) Opis zamówienia:
Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Konsultanta dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 933”. Usługa obejmuje: świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami OPZ, zarządzanie budową, reprezentując
Zamawiającego, wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z
procedur współfinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020, realizację działań,
związanych z promocją projektu, zgodnie z OPZ, przy ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym.
Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin weryfikacji dokumentów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie osoby pełniącej funkcję inżyniera kontraktu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie osoby pełniącej fukncję głównego inspektora nadzoru
robót drogowych / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer identyfikacyjny projektu: 9482

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.11.2021 r., nadzór w okresie realizacji robót budowlanych.
Zamawiający informuje, że zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - pozostałe
informacje w pkt. VI.3) niniejszego ogłoszenia.

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 194-439045

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Świadczenia usług konsultanta dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
04/04/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Drogowa Trasa Średnicowa S.A.
271755642
ul. Mieszka I 10
Katowice
40-877
Polska
Tel.:  +48 322502904
E-mail: sekretariat@dts-sa.pl 
Faks:  +48 322502715
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 661 000.00 PLN

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439045-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:sekretariat@dts-sa.pl
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Najtańsza oferta: 3 137 730.00 PLN / Najdroższa oferta: 5 153 700.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu Ofertowym w pkt. I ppkt. 6 Wykonawca zamierza powierzyć
następującą część usług: badania laboratoryjne, obsługę geodezyjną, fotorejestrację i działania promocyjne –
na etapie złożonej oferty podwykonawcy nie są znani.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zawartość oferty:
— Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2, który jest opieczętowany i podpisany przez osobę
uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/ów,
— Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia) załączone do oferty w oryginale – w formie pisemnej
— Wycena, zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. Załącznikiem Nr 1 do SIWZ, sporządzona na lub wg
druku Zał. Nr 2A,
— Oświadczenie określone w pkt. 7 SIWZ
— Oświadczenia dla podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca określonych
w pkt. 9 SIWZ (zobowiązanie w oryginale na lub wg druku załącznika nr 5 do SIWZ)
— Kopia wadium,
— W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa
w art. 26 ust. 5, Wykonawca przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP na druku załącznika nr 4 do SIWZ.
Złożenie ww. oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów przy wspólnym ubieganiu się podmiotów o udzielenie
zamówienia
2. Pozostałe wymagania dla Wykonawców zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamawiający informuje, że zadanie pn.: Świadczenie usług konsultanta dla inwestycji pn.: „Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 933” uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ÷ 2020. RPO WSL 2014-2020 Oś priorytetowa
VI Transport 6.1 Działanie 6.1 Drogi Wojewódzkie. Procent dofinansowania zgodnie z decyzją nr UDA-
RPSL.06.01.00-24-09FE/16-00 z dnia 21.2.2018 r. - 85 %.
Numer identyfikacyjny projektu: 9482
Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia
postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
Ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji
elektronicznej, (...).
4. Zamawiający żąda wniesienia wadium do postępowania zgonie z zapisami pkt. 14 SIWZ. Kwota wymagana
do wzięcia udziału w postępowaniu to: 113 000,00 PLN.
5. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10 % - szczegóły w SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP. Szczegóły podane w pkt. 30
SIWZ.
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7. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, zgodnie z zapisami SIWZ i
oznaczeniem w dokumencie JEDZ.
8. Wymagania dla Wykonawców zostały opisane szczegółowo w SIWZ w zakresie składania dokumentów i
oświadczeń jak i warunków udziału w postępowaniu ze względu na ograniczoną ilość znaków, którą można
wpisać do treści ogłoszenia.
9. Forma składania JEDZ została szczegółowo opisana w SIWZ.
10. Zamawiający informuje, że dokument JEDZ Wykonawca w Części IV: Kryteria kwalifikacji wypełnia tylko
Sekcję (alfa).
11. Jednolity dokument został również przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD
dla niniejszego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.
12. Wykonawca chcąc wypełnić JEDZ za pomocą ESPD pobiera plik „espd-request.xml” ze strony
Zamawiającego i importuje go do strony internetowej https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?
lang=pl wypełnia go i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego opisana w pkt. 40 SIWZ.
14. Termin zw. ofertą upływa po 60 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie 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.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – 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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. 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.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
PZP.
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. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

