OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
1) Nazwa i adres zamawiającego:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej
ul. Rynek 7-9, 50-101 Wrocław
Telefon +48 71 777 89 10
Fax +48 71 777 75 13
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej zwanej "P.z.p."
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.aglomeracja.wroclaw.pl/
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania
ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium komunikacyjnego możliwości rozwoju węzła
komunikacyjnego Wrocław Psie Pole, usytuowanego na styku gmin Wrocław, Długołęka i Wisznia Mała.
Celem opracowania jest docelowe rozwiązanie węzła komunikacyjnego Wrocław Psie Pole, łączącego
Autostradową Obwodnicę Wrocławia, Trasę Ekspresową S-8, Łącznik Długołęka oraz planowane elementy
systemów komunikacji kołowej gmin Wisznia Mała i Wrocław (Łącznik Pawłowicki).
Opracowanie winno zawierać analizę uwarunkowań stanu istniejącego oraz sytuacji planistycznej obszaru,
a w szczególności: istniejącego oraz planowanego zagospodarowania, w tym studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania w poszczególnych gminach;
sytuacji terenowo prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem struktury własności; uwarunkowań przyrodniczych,
istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej, istniejącego systemu obsługi komunikacyjnej terenu; analizę
ruchu na podstawie pomiarów ruchu pozyskanych dla istniejących w węźle dróg; analizę kolizji z magistralnymi
sieciami infrastruktury.
Na etapie wstępnym należy opracować rozwiązanie węzła w dwóch wariantach, w skali 1:2000, (opracowania
wariantowe należy przedstawić na odrębnych rysunkach). Na podstawie wybranego przez Zamawiającego
wariantu opracowania, należy przygotować rozwiązanie koncepcyjne Węzła Psie Pole. Opracowanie należy
wykonać w skali 1:1000. Plan sytuacyjny powinien uwzględniać lokalizację obiektów inżynierskich, podstawowe
dane opisujące geometrię dróg oraz dane wysokościowe. Ponadto na rysunku winny znaleźć się, wyróżnione
kolorem: granice gmin, granice działek, dyspozycje planów miejscowych, oraz linia rozgraniczająca teren,
stanowiąca podstawę podziału nieruchomości.
Koncepcja winna uwzględniać przebiegi istniejących i nowych (planowanych dróg), wynikające z obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- Należy ustalić zasady obsługi terenu, w tym w szczególności dla obszarów przeznaczonych do zainwestowania.
- Należy ustalić propozycje usunięcia kolizji z istniejącymi i planowanymi sieciami infrastruktury.
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- Należy wykonać analizę przyrodniczą, oceniającą wpływ przyjętego rozwiązania na środowisko przyrodnicze i
społeczne, w tym elementy środowiska przyrodniczego, obszary chronione, obszary walorach krajobrazowych i
rekreacyjnych, w tym inwentaryzację zieleni.
- Należy opracować analizę ruchu dla wybranego wariantu.
- Należy opracować opis techniczny zawierający uzasadnienie dla przyjętych rozwiązań projektowych,
- Rozwiązanie należy zaopiniować w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz w gminach objętych
opracowaniem. Uzyskanie pozytywnych opinii warunkuje odbiór opracowania,
- Należy opracować szacunkowe zestawienie kosztów.
Oznaczenie według CPV:
•
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
•
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 18 listopada 2016r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
pkt 1-4 P.z.p. odnośnie:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca musi wykazać, że:
a) Wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, usługę polegającą na wykonaniu, co najmniej
jednej koncepcji programowo-przestrzennej lub dokumentacji projektowej (projekt budowlany) dla
łącznika komunikacyjnego z drogą co najmniej klasy Z wraz z sieciami uzbrojenia terenu.
b) Wskazał do uczestniczenia w wykonaniu zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a
także z zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podaniem informacji o podstawie do
dysponowania tymi osobami: projektant branży drogowej; projektant w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych;
projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń kanalizacyjnych; projektant
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
c) Posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN.
Ocena spełnienia warunków, o których mowa powyżej, będzie dokonywana metodą 0-1, tj. "spełnia" lub "nie
spełnia", na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w części 6. „Warunki udziału w postępowaniu,
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniana tych warunków” SIWZ.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia;
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2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;
2. Dokumenty - dla potwierdzenia prawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, potwierdzające
spełnienie wymaganych warunków:
a) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia
z podaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia oraz wymagane przez Zamawiającego doświadczenie.
c) Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), a w
przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wymieniony powyżej dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
• cena ofertowa brutto – 95 pkt
• termin wykonania opracowania – 5 pkt (Ilość dni o jaką skrócono termin wykonania zamówienia w stosunku
do oczekiwanego, tj. 18 listopada 2016r.)
Maksymalna ilość punktów: 100
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Prawo zamówień
publicznych oraz w SIWZ i uzyska największą ilość punktów.
10)
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Rynek-Ratusz 7-9, pok. Nr 8 do dnia
30.06.2016r., do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2016r. w Sali Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem: ul. Sukiennice 9,
pok. 302, 50-101 Wrocław, w dniu 30.06.2016 r. o godzinie 12:00.
11)
Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
12)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13)
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
14)
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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15)
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie
takich zamówień):
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
16) Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Pan Błażej Janik - w dni robocze oprócz piątków w godzinach 7:45-16:00, w piątki w godz. 8:00-15:00, tel. +48
71 777 87 60, fax. +48 71 777 75 13, e-mail: infrastrktura@aglomeracja.wroclaw.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2016 r. pod
numerem 77557-2016

- Jacek Kowalski –
Prezes Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów
Aglomeracji Wrocławskiej
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