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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151162-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2021/S 060-151162

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Tel.:  +48 717710900
Faks:  +48 717710904
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. reprezentowane przez Wrocławskie 
Inwestycje sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Na Grobli 19
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-421
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Kopij
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Tel.:  +48 717710900
Faks:  +48 717710904
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html
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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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: spółka Gminy powołana do realizacji zadań z zakresu organizowania i zarządzania zadaniami 
inwestycyjnymi Gminy

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 05400 Poprawa dostępności przystanków komunikacji 
zbiorowej oraz powiązań dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania ulic Dubois-Drobnera
Numer referencyjny: ZP/8/PN/2021

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:
Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę z etapowaniem robót, 
projektu wykonawczego i dokumentów przetargowych (specyfikacje, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) 
dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa dostępności przystanków komunikacji zbiorowej oraz powiązań dla 
pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania ulic Dubois-Drobnera”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:

26/03/2021 S60
https://ted.europa.eu/TED

2 / 8

https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dz.U./S S60
26/03/2021
151162-2021-PL

3 / 8

1. Zakres zamówienia
1.1. prace przygotowawcze:
a) opracowanie koncepcji (3 warianty);
1.2. projekt budowlany:
a) projekt zagospodarowania terenu;
b) projekt architektoniczno-budowlany;
c) projekt techniczny;
1.3. projekt wykonawczy:
a) branży drogowej;
b) branży torowej;
c) branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa branża drogowa);
d) branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa branża torowa);
e) branży elektrycznej (oświetlenie);
f) branży elektrycznej (trakcja, zwrotnice);
g) branży teletechnicznej MTK;
h) branży teletechnicznej DIP;
i) przebudowa kolizyjnego uzbrojenia z podziałem na branże;
j) branża inżynierii ruchu organizacja ruchu docelowego;
k) branża inżynierii ruchu sygnalizacja świetlna (część elektryczna, instalacyjna, programy);
l) branża zieleń;
m) branża mała architektura;
1.4. inne opracowania:
a) badania geologiczne podłoża gruntowego;
b) projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej;
c) przedmiary robót;
d) inwentaryzacja majątku ZDiUM;
e) kosztorysy inwestorskie;
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
g) wizualizacja 5 slajdów;
1.5. pełnienie nadzoru autorskiego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta branży torowej wyznaczonego do realizacji zamówienia 
(DT) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta branży drogowej wyznaczonego do realizacji 
zamówienia (DD) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie projektanta branży instalacyjnej wyznaczonego do realizacji 
zamówienia (DS) / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie lub równoważnego dokumentu dla robót zrealizowanych na podstawie opracowania wykonanego 
według wzoru umowy. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 31.12.2024.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi spełniać niżej określony warunek, dotyczący sytuacji finansowej (w przypadku wspólnego 
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna 
sytuacja finansowa – w tym celu składane dokumenty mają dotyczyć tego lub tych z Wykonawców, którzy 
w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku), na następującym minimalnym poziomie 
zdolności:
1.1. Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN lub posiada zdolność 
kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach, niż 
określono powyżej Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku 
Polskiego (NBP) opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów 
załączonych do oferty wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
W postępowaniu tj. muszą dysponować:
1.1. zdolnością techniczną i zawodową; aby Zamawiający uznał Wykonawcę za spełniającego warunek 
dysponowania zdolnością techniczną i zawodową, Wykonawca musi spełniać następujące warunki – w 
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy, w takim przypadku Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi 
wykonają poszczególni Wykonawcy – (wzór w Załączniku 4) przy czym jeżeli Wykonawca powołuje się na 
doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w 
których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
warunek ten uważa się za spełniony jeśli:
1.1.1. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której 
przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub 
przebudowy torowiska tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 50 m toru podwójnego lub 100 m 
toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku;
1.1.2. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
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było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy lub 
remontu co najmniej jednej ulicy klasy co najmniej Z w terenie miejskim o długości co najmniej 100 m wraz z 
budową lub przebudową sieci w zakresie minimum 3 branż spośród następujących: sieci wodociągowe, sieci 
gazowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnych – o długości co najmniej 
50 m dla każdej z przedstawionych sieci (przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać, które branże z ww. 
były projektowane);
1.1.3. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem 
było wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy sieci 
wodociągowej o średnicy co najmniej dn 125 mm wraz z przyłączami na odcinku o długości co najmniej 100 m 
w terenie miejskim;
1.2. Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby 
odpowiedzialne za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami:
1.2.1. projektant w specjalności torowej (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako 
projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego dla budowy 
lub przebudowy torowiska o długości co najmniej 50 m toru podwójnego lub 100 m toru pojedynczego wraz z 
budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku oraz posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub kolejowej, o których mowa w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez 
właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.2.2. projektant w specjalności drogowej (1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu 
jako projektant co najmniej jednej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy w 
zakresie budowy lub przebudowy lub remontu co najmniej jednej ulicy klasy co najmniej Z w terenie miejskim 
o długości co najmniej 100 m wraz z budową lub przebudową sieci w zakresie minimum 3 branż spośród 
następujących: sieci wodociągowe, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci 
telekomunikacyjnych – o długości co najmniej 50 m dla każdej z przedstawionych sieci (przy czym Wykonawca 
jest zobowiązany wskazać, które branże z ww. były projektowane) oraz posiadający uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 ze zm.);
1.2.3. projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych 
(1 osoba) posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu jako projektant co najmniej jednej 
dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i projekt wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy 
sieci wodociągowej o średnicy co najmniej dn 125 mm na odcinku o długości co najmniej 100 m w terenie 
miejskim oraz posiadający uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1333 
ze zm.).
Zamawiający wyjaśnia, że:
a) osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania 
kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
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(t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 65 ze zm.) oraz w Regulaminie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, 
kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce (Załącznik do uchwały Krajowej Rady Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa uchwała nr 15/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 
6 września 2017 r.). W razie uzyskania uznania kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami 
niniejszego punktu oraz wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie 
warunków określonych w tym zakresie;
b) pojęcia: „budowa”, „przebudowa”, „remont”, o których mowa powyżej są rozumiane zgodnie z definicją 
zawartą w art. 3 pkt 6, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202 ze zm.);
c) pojęcie „ulica”, o którym mowa powyżej jest rozumiane zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 3 ustawy o 
drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2068 ze zm.);
d) pojęcia: „teren miejski", o którym mowa powyżej jest rozumiany jako teren zabudowany, położony w 
granicach administracyjnych miasta;
e) pojęcie „tor pojedynczy”, o którym mowa powyżej Zamawiający rozumie jako dwie szyny podtrzymujące 
i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub zainstalowane w specjalnej płycie 
betonowej, w określonej odległości od siebie ułożone na podtorzu;
f) pojęcie „tor podwójny”, o którym mowa powyżej Zamawiający rozumie jako dwa tory pojedyncze;
g) pojęcie „sieć trakcyjna”, o którym mowa powyżej Zamawiający rozumie zespół przewodów zawieszonych na 
słupach oraz urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami 
elektrycznymi.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/04/2021
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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 12:00
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Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36 we Wrocławiu 
50-059.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. podstawy wykluczenia oraz 
wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw wykluczenia 
oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, zostały określone w IDW część I SWZ – pod adresem:
http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Informacje na 
temat zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp znajdują się w SWZ pod adresem: http://wi.wroc.pl/
html/przetargi.html
3. Wykonawca wnosi wadium. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy IDW-http://
wi.wroc.pl/html/przetargi.html
4. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny 
ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna z 
okoliczności o których mowa w SWZ.
6. Zamawiający zgodnie z art. 126 ust. 1 oraz art. 128 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) dowodów, określających czy usługi zostały wykonane należycie;
b) informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa 
w SWZ.
9. Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem MiniPortalu oraz 
elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap).
10. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
11. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia oferty zostały określone w SWZ.
12. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym zostały określone w 
SWZ.
13. Stosownie do art. 139 ust. 2 Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia/
oświadczeń, o którym/o których mowa w pkt 11.1.1 IDW (jednolity europejski dokument zamówienia), 
a oświadczenie to składa jedynie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie 
Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące złożenie JEDZ zostały określone w pkt 11 IDW.
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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: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/03/2021
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