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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:667270-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2021/S 251-667270

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Mostowa 11 A
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-778
Państwo: Polska
E-mail: agaicki@zdwgdansk.pl 
Tel.:  +48 583264960
Faks:  +48 583264999
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw-gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa

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

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie 
Gdańskim – wiadukt nad PKP”
Numer referencyjny: 13/DZP/2021/PN/WPI

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowania aktualizacji 
dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim –- wiadukt nad 
PKP” wraz z opracowaniem i złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej ZRID

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 004 706.97 PLN

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Region północny, województwo pomorskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowania aktualizacji 
dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim –- wiadukt nad 
PKP” wraz z opracowaniem i złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej ZRID.
Dokumentacja projektowa będzie dofinansowana z Programu Pomoc Techniczna 2014-2020, natomiast 
realizacja robót budowlanych planowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2021-2027, dlatego powinna wypełniać wymagania programu, w tym zawierać logotypy programu.
Dokumentacja projektowa obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 222 Gdańsk -Starogard Gdański – 
Skórcz, na długości około 0,8 km w Starogardzie Gdańskim w ciągu ulicy Gdańskiej. Wykonawca zweryfikuje 
dokumentację projektową wykonaną w 2017 r. częściowo zaktualizowaną w latach 2020-2021 r. oraz 
dokumenty w zakresie spełnienia przepisów prawa oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wykona 
aktualizację polegającą m.in. na dostosowaniu dokumentacji do obowiązujących przepisów i zmiennych 
uwarunkowań, uzupełnieniu jej o elementy, których dokumentacja pierwotna nie przewidywała lub wymóg 
wynika z aktualnych przepisów prawa, a ich wprowadzenie jest niezbędne dla zgodności z aktualnymi 
przepisami.
Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, dla której Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne przepisami prawa warunki, uzgodnienia, opinie, prawomocne decyzje oraz złoży wniosek o 
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), na podstawie której zostanie 
wybudowany prawidłowo funkcjonujący obiekt budowlany. Wykonawca odpowiedzialny jest za cały proces 
projektowy, udzielanie wyjaśnień i uzupełnień w ramach przetargu na roboty budowlane.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 430 933.33 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

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:
RPPM.12.01.00-22-0002/21 z późń. zm.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 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 warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolność zawodowa personelu Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia osoby legitymujące się uprawnieniami i 
doświadczeniem, określonymi poniżej,
- Projektant branży drogowej. Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej (lub 
równoważnej). Wykonał jako projektant co najmniej 2 dokumentacje projektowe w procedurze uzyskania decyzji 
ZRID, składające się z projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy drogi klasy G* lub wyższej 
o długości odcinka drogi min. 0,5 km każda, przy czym jedna dokumentacja musi dotyczyć budowy drogi w 
obszarze zabudowanym..**
- Projektant branży mostowej.Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej (lub 
równoważnej). Wykonał jako projektant 2 dokumentacje, składające się z projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego, obejmujące budowę obiektu mostowego min. dwuprzęsłowego o długości jednego przęsła w 
osiach min. 18 m.
* lub odpowiadających parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 470 z późn. zm.; klasa drogi zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – tekst jednolity:
Dz. U. 2016, poz. 124) – w przypadku doświadczenia nabytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
** Zamawiający nie wymaga podania długości odcinka drogi w obszarze zabudowanym.
Nie dopuszcza się przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych 
powyżej.
Osoby wskazane do pełnienia ww. funkcji powinny posiadać uprawnienia budowlane do projektowania zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) w specjalności 
właściwej do powierzonej funkcji lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

27/12/2021 S251
https://ted.europa.eu/TED

3 / 7



Dz.U./S S251
27/12/2021
667270-2021-PL

4 / 7

podstawie wcześniejszych przepisów oraz - na moment podpisania umowy - posiadać przynależność do 
właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby nie posiadające 
obywatelstwa polskiego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z 
późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117):
- mogą ubiegać się i uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych 
w państwach członkowskich UE oraz wpis do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po 
przeprowadzeniu postępowania przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej,
- jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność 
w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, mają prawo do 
tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, tj. do świadczenia usług 
transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia 
o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do 
właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo 
indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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 4 do Rozdziału II SWZ);

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w rozdziale IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i rozdziale V 
SWZ – Wzór umowy.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/01/2022
Czas lokalny: 09:00

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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/03/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/01/2022
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2. W postępowaniu stosuje się procedurę określoną przepisem art. 139 ustawy Pzp.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
wskutek zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Wymagania w odniesieniu do wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów zostały określone w 
pkt 7.6 IDW.
5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia (również dla 
wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP) oraz spełnianie warunków 
udziały w postępowaniu znajduje się w pkt 8 IDW..
6. Opis sposobu przygotowania oferty został określony w pkt 10 IDW.
7. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składania ofert, oświadczeń i dokumentów 
szczegółowo określone zostały w pkt 11 IDW.
8. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO określona została w pkt 22 IDW.
9. Zamawiający, zgodnie z art. 257 ustawy Pzp zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
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oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 
pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na 
podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – 
jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów 
zamówienia;
3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 23.7.1 i 23.7.2 IDW 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.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu IX ustawy 
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 
519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.
10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do 
Sądu Najwyższego.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2021
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