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Prezydenta Miasta Pruszkowa

ogłasza
Przetarg nleograniczony

o waltości zamówienią mniejszej niż kwot1- okreśIorre rv puepisach rrl-darrych na podstawie art. 11 u§t. 8
UstaŃy - Pra$,o Zatnówień R'tbliczn,v""ch z dnla 29 stvcznia 2004 loku.

którego przedmiotem jest:

wykonanie dokumentącjl projektowej wiaduktu drogowego
w rejonie km l3+8OO linii kolejowej 1r 447 tłlłz z drogami dojazdowymi

!łr ramach ządania inwestycyjnego ,,Budową wiaduktu lączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską''
właz z pelnieniem nadzoru ąutor§kiego.

Podstarla p:arvna:
Art. 39 Usta\\,v prawo zan]ówień publicz yćh z dnia 29 st_vcżl)ia 200-ł roku
(tj, DZ, U z 20l5 roku, Poz. 2|()4 z póżrrżcjsz\1n zn]ianafii)

Rodzaj zamórvienia: us]],1gi.

Wspólny slownik zamówień (cPV):
7 

'.32.oo.oo-7 
, Usługi inż!,nieryane rł, zakresie projekto\ł,ania

7 1. 3 l. 1 2 -3o,2 - U słu gi ir-rżl,n ieł,jne rł, zakresie kolei

L.ll zakre9 prac obejrnuje:

Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej przystąpienie do budowy wiaduktu drogowego nad
wielotorową linią kolejową nr o01 oraz 447 rea].izacji W arszawa-Żyrardów (w rejonie km l3+8oo linii kolejowej
nr 447) łączącego ul, Grunwaldzką (po południowej stronie) z nowym przebiegiem ul. Broniewskiego (po
północnej stronie) wraz z drogami dojazdowymi oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wg opracowanej
wstępnej koncepcji z 2010 roku - wraz z pe|nieniem nadzoru autorskiego,

W zakresie:
- budowy wiaduktu
- budowy dróg dojazdowych
- budowy chodników i ścieżek rowerowych
- budowy ciągów komunikacyjnych i zjazdów d,o posesji zapewniających obsługę istniejących nieruchomości
- budowy oświetlenia drogowego
- budowy odwodnienia dróg
- przebudowy kolizji
- pozyskania decyzji ZRID

Dokumentacja projektowa musi być spójna z projektem przebudowy linii 447 realizowanej przez PKP PLK
oraz spełniać wymogi i standardy obowiązujące z PKP PLK,

Zaktes tzeczowyt l ilościowy opracowania dokumentącji zawarty je§t w ząlączniku nr 1 do Umowy -
,,opis przedmiotu zemówienia".

1.2/ Telmill rea lizacj i zamóu,ieniu
Wykonarvca zoborviązan1, jest rtykon1.,rvać prace zrl,,iązane z realizacja_ zamóu,ienia rł terminie;

od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2o17r.



1.3,/ warunLi udzialu w po§tępowaniu otaz podstawy wykluczenia.
o udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się wyLonawcy, którzy:

1} nie podlegają tykluczeniu na podstałvic art. 24 ust. I pkż, 12 -23 Llstą$ry PZP.;
2} nie p<rdlegają ulkluczeniu na podstźr\,vic .Lrt, 24 ust. 5 pkt. 1 ustaqY PZP.;
3} spełniaje1 warunki udzi.rłu §, postępoq,aniu dotyczące:

a) kompeten(ji lub uprar.vnicń do prorvadzenia określonej dżiałalności zawodow€j, o iie iłynika to ż odrgbnvch
przepisórv.
Zam.rwiąjący nie stawia szczególnych \r]rmagań z zakresu tego warunku,

b) sl,ruacji,,kon._,m,r,zntj lLtb finansr,wrj,
Zamawiają<y nie stawia szczególnych rł_vmagań z zakre§u tego warunku,

c) zdolności technlcznej lub zawodowej.
wvkonawczt spełni rvarunck ieżeli rłtkaźe sic:

1) wykonaniem uslug \ł,okresie ostainich 5 lat p.zed upływem terminu skłaclania ofcrt, a jeśli okres
pror,,,adzenia dzialalności jest k.ótszy - w t fi okresie, oraz załącą, óowodv określające cży te usługi zostały
iq,konźrne nalcłcic, §, tvm;

e} co !ąjmniej jednej dokulltetltacji proj€ktowej obejmującej co najmniej oprącowanie projełtu
budowląne8o olaz projęktu wykonawczego} w zakresie budowy Wiąduktu drogowego nąd czynnymi
torami koĘo!ł.ymi, o wartości lde mniejszej niż 2oo ooo,oo PLN brutto,

b} co najmniej jednej dokrrmentacji projeltowej budowy / rozbudowy drogi - rniu. klasy 2,
c} co rrajmdej jędnej dołumeltacji projektowej dla której uzyskano decyzję ZRID.

wykonawca może przgd§tawió refetencje na trzy odrębn9 zamówienia lub na jedło zamówienie
§Pęłniająco powyźsze wyrnagania.

2} skieruje do realizacji zamówionia osoby, \,ł, szczególności odpowiedzialne za kierorvanie usługami,
posiadające krvalifikacje zawodorve, uprarł,nienia, niezbęclne do tykonania zamówienia publicznego, w tym
minimum:

1/ Koordynator Projełtu musi posia.dac:
, uplarvtrienia dt_, projektorvania rv spec.l'alności cirogorvej bez ogrcniczeń,
- 5 lat clrrśu,iadczenia na stai!.)u,isku pfojekta],]ta \!, .oztilllienill uslarły Prarvo Buclclwlane

2/ Projektąnt w brąnży drogowej {1 osoba} musi pośiadać:
- uplarłnienia c1o projeklor,vania rł specjalności clrogorvej bez llgrlniczeti,
- 5 iat clośrviadczenia na stanorvisku projektanLa iv rozulnieniu usta\i,,T Pfa\ł.) Buclorvlane
- dośr.viadczenie . z okresu 5 1at przed upł1.-rvem termjnu skladania ofe.t. polegające na op.aco$,.lnlu

co najmniej jednej Ciokumentą(ji projektorvej dlrł, budorł;,f rc)zbudorły drogi klłsy Z, clla któr,ej
uzl,skano dec}.zję ZRlD.

3/ Projektant w branży m§§towej (1 o§oba} n]u§i po§iad6ć:
- uprarł,lrierria do projektorvania tł,specjalności mo§to\.lej bez ogl,r,nlczen
- 5 }at dośrł,iadczenia na statlolr,isku projektanta ,.r,rozrtnleniu u§ta\łJ-rjfa\ło Budor,vlane

dośr,viadczenie, z okresu 5 1at przed upi1.,rvem terminu sk]adania ot'ert, polegające na opra.]o\falliu
co najmniej jeclnej dokumentacji prqjektorvej dia budo\ł}lprzebuc1olt1,, rłiaciuktu nad tolami kolejourymi

4/ Projektąnt w bralży §ąnitarnej {1 osoba} rrrusl posiiłclirć:
- r:pt'arłtieniil clo pxrjektorvarlla rv sperjirLrrości jnsl_alacijnę-j r,t,zakresie sieci. insl.alacji i,utzii<lzen

\1,odOciągo\\,Yc}] i ka rra liza lryjnl,cir ciepinl,ch , u,ęrll_y]ac],jI]]-ch i gilzorł_vci-l beż Ogr.i]niczeri
5 lat clośu,ia<lr:zęrria nil slirllolvjsku pr{łCj]rl,it]llł rł,rrlzumięniu u§llt!!v Pra\ło BudO§,ii]ne

zamarł,iający dopu§ucza możliwośó lączenia stalowisk.

|.4l Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełlianie warunków udzlalu w
postepowąniu oraz brak pod§taw do wykluczeuia.

1/ Do oferty kaźd]r \łrykonawcŁt musi dołączyć ąktualne na dzień składania oien ośrl,,iadczenie w zakrę§ie
\,vskazanym w zalącz,n}ku nr 2 i nr 3 do SIWZ. Informacje uaqlarte §r ośrviadczeniu będą stanowić lvstępne
potrvierdzenie. że wykonawca nie podlega rvykluczenju oraz spelnia warunki udziału w postępowaniu.



l,§/ zamawlalącv przed udzieleniem zamówienla, wezwle wvkonawce. którego ofetta zostala najwvżei
oceniona. do zlożenia w wvznaczonvm. nie krótszvm niż s dni termlnle. wskazanvch Doniżei
oświądczeń lub dokumentów Dotwierdzaiącvch §9elnl€nle warunków rrdzlalu w DoBteDowaniu ofaz
braku ood§taw do wv}luczenia z Dostepowąnla. aktualnvch na dzień ich złożenia:

1.5.1/ Wykaz ośrviadczeń lub dokumentó$,, sklad.rnych przez Wykonartcę q, postępowaniu na, rvczł,anie
Zama[,iaiącego w-celu potrvierdzenia okoliczności o któtych mowa w molva w aIt. 25 ust. l pkt. 1 usta$!*
do§.czących kompctcncji lub upra,ivnień do prorł,adzenia okrcślonej dzialalności zeiu,odorvti,

Zamalviający nie \ł} maga z zakresu tego \ł,arunku żadnych dokumentóq,.

l .5,2/ W_v k.rz ośrvietdczcń lub cloku mcn tótr , sklad.rn],ch plzcz W\-kona\\ c(, w postępowan iu na \Ą ezNan ic
Zama\ł,iaiącego w celu pot!\,icrdżenia okoliczności o których mor,t a w mo\ł,a w art. 25 ust. 1 pkt. 1 usta\ŁY
dotyczących sytuacji ckonomiczncj lub finansou,cj:

Zamawia.jący nie wymaga z zzrkrcsu tcgo \ł,arunku żadnych dokumentóu,.

1.5.3/ wykaz oświadczeń lub dokumentów, skledanych przez wykonawcę w postępoweDiu !!a wezwanie
zamawiaiacego w cetu potwlerdzenia okoliczności o których mowa w mowa w art. 25 u§t. 1 pkt. 1
ustąwy dotyczących zdolności technicznej lub zawodoweJ:

1) wykaz usług rrl,konanych w okrcsie ostatnich 3 lat przed upł}-!vem terminu składania oiert, ajeżeli okres
proł,adzenia działalności jest klótszy - \\. t}m okresie rvraz z podaniem ich iYartości, przcdmiotu, dat
lł.;.-konarria i podmiotów, na rzecz których uslugi zostaly rłykonane

2) Dorvody określające czy lę usługi zostaly rłykonane naleĄ,cie.

3| Wykaz osób, skierowatlych przez wykonalvcę do realizacj1 zamólvienia publicznego, w szczególności
odpolviedzialn5.ch za świadczenie usług, \ł.raz z inlbrmacjami ną temat ich kwalilikacji zawodorłych,
uprawnień, doświądczenia niezbędnych do rwkonąnia zamórvienia publicznego, a także zakresu
wykon1,-rł,all,ch przez nie cąyllności oraz informacją o podstalvie do dysponowania tymi osobami.

I.5.4l wykaż oświadczeń lub dokumentów, §kladalrych przez wykonawcę w po§tępowaniu na wezwanie
uamawiaiąceqo w celu potwierdzeaia okoliczności o których mowa w Bowa w art. 25 ust. 1 Pkt. 3
u§tawy (bfak podstaw do wykluczenia|:

1) Odpis z lvłaściwego rejestrlr, lub z centra}nej ewidencji i informacji o dzialalności gospodarczęj. jężęrl
odrębrre przepis1, rłymagają wpisu do rejestru lub ew-idencji. rv celu potrvierdzenia braku podstarr, vykluczenia
rra podstarvie o art, 24 u§t. 5 pkt 1 usta*,v;

1.5.5/ Jeźeli Wykonawca ma siedzibę 1ub miejsce zamieszkanią pozą terJ.torium Rzęczpo§politej Polskięj,
zamiast dokumentórv o których molva rł,pkt. 1,5.4/ ppkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione W

kraju, rł, którym §},kona\^.ca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odporvieclnio, że
nie otwa.tojego likrvidacji ani nie ogloszono upadłości.( dokument LolJstąwiona Ąie Lucześniei niż 6 tĄiesięclJ
przed upłlluent ternlin skło'do'nią ofeń)

1.5.ó/ Jeżeli rv kraju, rv którym lłykonanvca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkarlia
ma osoba, której dokument doł-czy, nie rłydaje się dokumentó\ł,, o których morva rv pkt. 1.5.5/, zastępuje się
je dokumentem zarvierając;im odporviednio oślviadczenie \iJkona\ł.c1,,, ze rvskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oślviadczenie osob.v-, krórej dokument miał dotyczyć, zlożone przed
notariuszem Iub przed orgarrem sądowl,m, administlacyjnym albo oaganer4 samorządu zawodort,ego lub
gospodarczego rvłaściwl,m ze lvzględu na siedzibę lub miejsce zamieszkania w,-u-konarvcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.

W przypadkrr wątpliwości co do treści dokumentu zlożonego przez wykonarvcę, zamawiający może z\ł rócic się
do wlaścirlych orgarrów odpowiednio kraju, w którym wykona,,vca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkanią ma osoba, której dokument dotyczy, o udzieienie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu,

1.6/ Na ofertę skladają się:

1| Formularz ofertorły (rvedług zalączonego druku).

2) oś\ł.iadczenie określone \\, pkt, 9.1 niniejszej slwz, o braku podstarł, do uykluczenia z postęporł.ania o
zamórvienie publiczne na podsta$,ie aft. 24, ust.1, pkt. 12 - 23 oraz Żrt. 24 , u st, 5 pkt, I usta\Ą} z dnia 29
stycz^ia 2OO4 roku prawo zamórvień publicznych oraz spełnienia lvarunkórv udzialu.



3) W przypadku podpisania ofert}- oraz poś$,iadczenia za zgodność z oryginaIem kopii dokumentóiv przcz
osobę nierłymienioną rł, dokumencie rcjcstraryjnym (ewidcnc}jnym} Wykonarvcy, nalcĄ do oferty dołączyć
stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii pośw,iadczonej notarialnie.

4) lnformac,ja o części zamówieniar, którą rłykonarvca zirmierza pou,ierzyć podlłykonawcy / informacja o części
zelmórvienia, którą zrcalizuje podmiot, na żdoiilościach zttwodorłych któlcgo wykgnarvca polega. (ieśli dotyczy).

S| Zobowvazanie podmiotu na którego zasoby porł-oluje się Wykonarvca (jeśli dotycą,).

1,7l Zamawiającv nie wvmaga wpłaty rvadium

1.8/ Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

ceną - waga kryterium 6oolo
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówi€nia - 1v.rga krytcrium 4oyo

1.9/ Warunki zmiąny umow},.

1} Zamawiający przerviduje możlirvość dokonania zmiany postanowień zawartej umowa, w stosunku do treści ofeńy
na podstarvie której dokonano \łyboru W3rkonawcy w następujących okolicznościach tj.:

- dzialanta lub zaniechania osób trzecich (np. organów administ.acji publicznej i inry-ch podmiotórł,
uczestnicząc-v-ch rv proccdurze opiniowtrnia i uchrtalania),

- zlożenie skargi lub wniosku do wiaścirłych organólv administrac].jnych lub sądorłlrch lub odwołania
od ich rozstrzvgnięcia, o ile będą mogły mieć rvpłl,w na zmianę terminu realizacji,

- zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu rr. stosunku do danych w zasobąch geo<leą,jnych,
- z prącz.vtsporvodorvanych silą rłlższą |za silę *yższą,lł,arunkującą zmianę umo\ły uważać się będzie

niezależne od Stron losorve zdaźenie zervnętrzne, które bylo niemożliwe do przelvidzenia rv momencie
zawarcia umorr.,v i któremu nie możną bylo zapobiec mimo docholvania należytej staranności,

, ograniczenie rł. dostępie do terenu objętego zamówieniem.
- zmiany ilości pobytów projektanta na budowie,
- z powodu 1łystąpienia okoliczności nie zawinionych przez §trony, których nie można było rvcześniej przewiclzieć,
- w przypadku zmiany kluczolvego personelu Wykonawcy lub Zamau,iającego.
- $1,,stąpienia obiektylvn_u"ch zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego.

2} zmiany \Ą, przypadkach przeu,idzianych w art. l44 ust. 1 usta\łT PzP, tj.:

2.1l zmiar'y dotyczą realizacji dodatkoŃych u§ług od dotychczasowego rłykonar,r,cy, nieobjęt5,ch zamówieniem
podstarvołym, o ile stały się niezbędne i zostaiy spełnione łącznie następujące warunki:
a/ zmiana &ykonawcy nie może zostać Clokonana z porvodów ekonomicznych lub technicznych. rv
szczególności dotyczących zamienności uslug zamólvionych §. ramach zamó$,ienia podstawolvego,
b/ zmiana w_r.konarł,c1,, spo,tłodorvałabv istotną niedogodność lub znączne zrviększenię ko§ztów dla
Zamav,iającego,
c/ wartość każdej kolejnej zmiany rrie przekracza 507o Wartości ząmórł,ienia określor-rej pierił,otnie lv umorvie
lub umowie ramorvej,

2.2/ zo§tały spelnionę iacznie następujące lvaruilki:
a/ konieczność zmiany umorł_-r., spowodo\ł,ąna jest okolicznościami, których zama\^,iający, działając z na|eżytą
starannościa. nie mógl przert idziec.
b/ wartość zmiany nte przekracza 5o'Ł, wartości zamówienia ok.eślonej pienvotnie rł, umowie lub umorvie
ramowej.

2.3 / lączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w pIzepisach w},danych na podstarvie art. 1 1 u§t
8 usta§y PZP ijest mniejsza od 10% \ł,artości zamóq.ienia określonej pierwotnie rt umortie,

3| zmian_v postanowieli zaił?rtej umoriT będą dokonale Za zgodą §tron, \ł}łącznie \ł, formie pisemnego aneksu do
umo!\:\.

Specyfikację Istotnycl] Warunków Zamówięr'ia /cena 15,0O zl. rł, wetsji papierowej/ można odebrać
rv siedzibie Zarnawiającego pok. 113 }ub pobrać bezplatnie na stronie internetowej r!ww.pruszkow.pl.



Zamkniętą kopertę oznaczoną -ofeńa na Drzetarg ni€ograniczolv na: wvkonanle dokumentacll
Drolektowei Wiaduktu drolowego w reionie km 13+8oo tlnll koteiowei nr 44? qrraz z drogami
doiazdowvni w ramach zadanla lnwe§tycyilego -Budowa wiaduktu łączącego ul. Grulwąldzką 2 ut.
war§zatrska" nalężry zloźryć lub rłyslać na adres Zamalviaj ącego - Urząd Miejski ł, Pruszkorr.,ie, ul.
Kraszcwskiego l4/t6, 05-800 Pruszkórv, pokój nr 25 - sekretariat,

Termin sLl&dania ofeń upłFva dnta 28.o4.2ol7t o godz. 13oo
otwarcle ofert dnia 28.o4.2or7r. o godz, 13rs W sicdzibie zamawiająctlgo pok. 21,

Wykorrawca pozostaje związany ofertą przez okre§ 30 dni do dnia upły-v,lt terminu składania ofert.

Oferta l wszy§tkle §kladene w trakcie po§tępowanb dokumenty ll'aja być gporządzone w Języku polstltn.

Zamawiający przew-iduje zamór.vienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.
Zamawiający nie dopuszczą skladania ofert częściorłych,
Zamarł,iajacy nie przeprorł,adzil dialogu technicznego.
Zamarł,iając1, nie przcr,r iduje zawarcia umorł1 ramorvcj,
Zamawiający nie przewidujc zlożcnia oferty wariantowcj.
Zamawiający nic przelvidujc wl,boru naikorzrstniejszej olcrtv z zastosowąnicm aukcji elektroniczne,j.
Zamawiający nic przewidujc udztelenia zaliczek na poczet wykonania zamówicnia,
Zamawiający nie przewiduje zalstoscrwania procedury o której mowa w art. 24aa ust, 1.

ogloszelie zatoieszczon€ w Biuletynie Zamówień Publlcznych w dniu la.o4.2o17r.


