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Ogłoszenie nr 761082-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy: ZASILENIE BAZY DANYCH SYSTEMU eDIOM
OBJAZDEM WIDEO, PRZEGLĄDEM ROCZNYM DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ DANYMI
EWIDENCYJNYMI DRÓG W TYM OZNAKOWANIEM PIONOWYM I POZIOMYM DRÓG
POZOSTAJĄCYCH W ZARZĄDZIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH Z SIEDZIBĄ W
BYDGOSZCZY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
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postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny
09235621900000, ul. Konarskiego 1-3 , 85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo
Polska, tel. 525 835 422, e-mail info@powiat.bydgoski.pl, faks 525 835 452.
Adres strony internetowej (URL): www,powiat.bydgoski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
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www.bip.powiat.bydgoski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.powiat.bydgoski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie w zamkniętej, oznaczonej kopercie na adres Zamawiąjącego
Adres:
Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, Kancelaria Ogólna p. 448, IVp budynek
C

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZASILENIE BAZY DANYCH SYSTEMU
eDIOM OBJAZDEM WIDEO, PRZEGLĄDEM ROCZNYM DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ
DANYMI EWIDENCYJNYMI DRÓG W TYM OZNAKOWANIEM PIONOWYM I POZIOMYM
DRÓG POZOSTAJĄCYCH W ZARZĄDZIE ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH Z SIEDZIBĄ W
BYDGOSZCZY
Numer referencyjny: OR-VII.272.1.49.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: I. Przedmiot zamówienia: 1. Wykonanie fotorejestracji fotometrycznej pasa drogowego
dróg pozostających w zarządzie Zamawiającego na sekwencyjnym zapisie korytarza danej drogi (co
5m pokrywanego dystansu jest wykonane zdjęcie) z co najmniej 3 kamer o rozdzielczości minimum
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1600 x 1200 (przód, strona lewa i prawa) w formacie *.jpg, 2. Wykonanie ewidencji dróg
powiatowych na terenie Powiatu Bydgoskiego wyłącznie nawierzchni twardej bitumicznej w ilości
139,70 km, 3. Wykonanie ewidencji oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej wraz
z szafami sterowniczymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4. Wykonanie przeglądu
okresowego 1- rocznego stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Powiatu Bydgoskiego przy
zastosowaniu metody oceny wizualnej wraz z wykonaniem protokołu dla każdej drogi osobno i
przełożeniem 1-go egzemplarza w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie PDF na
nośniku pamięci/ płycie CD wraz z wykazem przygotowanym w pliku *xls. Ocenie Powinny podlegać
elementy pasa drogowego i jego wyposażenia: jezdnie; oznakowania pionowe i urządzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki postojowe, zjazdy z dróg;
pobocza utwardzone i nieutwardzone. (opcjonalnie w ramach posiadanych środków przez
Zamawiającego) II. Charakterystyka systemu komputerowego posiadanego przez Zamawiającego:
System informatyczny EWID 2007 znajdujący się w posiadaniu Zamawiającego, do obsługi ewidencji
dróg i obiektów mostowych, składa się z następujących modułów: a) Program EDIOM Drogi, b)
Program EDIOM Mosty, c) Program MapViewDeskop, d) Program EDIOM Organizacja Ruchu, e)
Hurtownia danych GEOMATICUS. III. Zakres prac 1. Realizacja zadania określonego w punkcie I.
ppkt 1 przewiduje wykonanie objazdu wideo. Objazd powinien być wykonany z użyciem co najmniej
3 kamer o rozdzielczości minimum 1600x1200 (przód, strona lewa i prawa) z częstotliwością
minimum 1 klatki na sekundę nie rzadziej niż co 5m. Zapisem video winny być objęte wszystkie
elementy drogi wraz z oznakowaniem i innymi urządzeniami występującymi w liniach pasa
drogowego oraz terenem bezpośrednio przyległym. Zdjęcia maja umożliwić odczytanie tabliczek
umieszczonych pod znakami drogowymi. Przejazd video należy wykonać wzdłuż osi drogi zgodnie z
kierunkiem jej przebiegu oraz w kierunku przeciwnym. Opracowanie musi być wykonane w układzie
współrzędnych geodezyjnych 2020. Dodatkowo Wykonawca może dostarczyć program do obsługi
objazdu Video, który posiada funkcję umożliwiające dokonanie pomiaru: szerokości, długości i pola
powierzchni oraz położenia poszczególnych elementów znajdujących się na dostarczonych zdjęciach.
2. Realizacja zadania określonego w punkcie I. ppkt 2,3 prace inwentaryzacyjne której należy
przeprowadzić w granicach pasa drogowego, linii zabudowy, granic działek a także innych elementów.
Opracowanie musi być wykonane w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000. Opracowanie nie
obejmuje określenia konstrukcji dróg (jezdni i chodników). Wprowadzenie danych do systemu
powinno umożliwia prowadzenie ewidencji zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie zasad numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom z dnia 16 lutego 2005r. i powinno zawierać wprowadzenie następujących
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danych: a) Elementy zawarte w książce drogi, w szczególności dane techniczne charakteryzujące
odcinki drogi: parametry techniczne odcinka drogi, zagospodarowanie odcinka drogi, wyposażenie
techniczne odcinka drogi, schematy skrzyżowań z drogami i dane charakterystyczne skrzyżowania, b)
Wprowadzone dane muszą pozwalać na tworzenie zestawień zbiorczych danych technicznych dróg w
posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniu. Ewidencja powinna być wykonana i przekazana
Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD (DVD). 3. Realizacja zadania określonego w
punkcie I ppkt. 3 przewiduje pozyskanie danych ewidencyjnych oznakowania pionowego, poziomego,
sygnalizacji świetlnej wraz z szafami sterowniczymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
dotyczących dróg powiatowych znajdujących w zarządzie Zamawiającego oraz ich opracowanie.
Zebrane dane należy opracować w formie elektronicznej wektorowej mapy a obiekty utworzonej mapy
powinny być naniesione z zachowaniem topologii i prawidłowej geometrii na oddzielne warstwy
tematyczne. Prace inwentaryzacyjne należy przeprowadzić w granicach pasa drogowego, linii
zabudowy, granic działek a także innych elementów. Dodatkowo należy dokonać inwentaryzacji
oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej wraz z szafami sterowniczymi oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg nie będących w zarządzie Zamawiającego w zakresie
połącznia tych dróg z drogami pozostającymi w zarządzie Zamawiającego (obszar skrzyżowania i
obszar oddziaływania skrzyżowania określone w § 3 ust. 9a i 9b Dz.U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.).
Ewidencji oznakowania nie powinny podlegać znaki ustawione tymczasowo związane z
prowadzonymi robotami w pasie drogowym. W sprawie odróżnienia znaków docelowych od
tymczasowych Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym na bieżąco po przekazaniu
wykonanego objazdu Video. Opracowanie musi być wykonane w układzie współrzędnych
geodezyjnych 2000. Wprowadzenie danych do systemu powinno umożliwiać prowadzenie ewidencji
oznakowania oraz projektowanie nowego oznakowania. Ewidencja oznakowania powinna być
wykonana i przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD (DVD). 4. Realizacja
zadania określonego w punkcie I ppkt 4 przewiduje wykonanie przeglądu okresowego 1- rocznego
stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Powiatu Bydgoskiego, przy zastosowaniu metody
oceny wizualnej z podziałem na ich jednorodne odcinki o długości nie większej niż 500 m wraz z
wykonaniem protokołu dla każdej drogi osobno i przedłożenie 1-go egzemplarza w wersji papierowej
oraz wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD (DVD) wraz z wykazem przygotowanym w
pliku *xls. Plik *xls należy przygotować według poniższego wzoru Numer drogi Przebieg drogi
Protokoły – nazwa pliku DP1501C DP_1501.PDF Ocena stanu nawierzchni ma zostać dokonana z
podziałem na odpowiednie skale: A- Bardzo dobry, B – dobry, C – zadowalający, D – zły, E- bardzo
zły, R- w remoncie. Należy przedstawić opis kryteriów przyjętej skali. Ocenie powinny podlegać
elementy pasa drogowego i jego wyposażenia: jezdnie; oznakowanie pionowe i urządzenia
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bezpieczeństwa ruchu drogowego, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki postojowe, zjazdy z dróg;
pobocza utwardzone i nieutwardzone z wyłączeniem obiektów mostowych. Wykaz cech technicznoeksploatacyjnych nawierzchni jakie należy zarejestrować: a) Uszkodzenia powierzchniowe (ubytki,
wyboje- w tym zapadnięte studzienki deszczowe i włazy kanalizacyjne, łaty, wgniecenia) b)
Odkształcenie nawierzchni (koleiny, garby i przemieszczenia, zapadnięcia i osiadania nawierzchni) c)
Spękania (połączenia technologiczne, spękania: liniowe, krawędziowe, poprzeczne, w śladach kół,
siatkowe) Przegląd dróg należy dokonać metodą wyczerpującą wymagania dot. przeglądu okresowego
1-rocznego stanu nawierzchni dróg. Przegląd roczny drogi musi być przeprowadzony przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, upoważniające do kontrolowania
stanu technicznego dróg należącą w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów
budownictwa i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Wykonawca
zobowiązuje się wykonać usługę, zgodnie z wymaganiami i w sposób, wynikający z obowiązujących
przepisów prawa, dotyczących przeprowadzenia przeglądów okresowych dróg. Opis pasa drogowego
należy zsynchronizować z systemem pomiaru odległości oraz w dostosowaniu do kilometraża dróg w
systemie. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dziennika objazdu dróg zgodnego z
wzorem załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 w sprawie
ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli przepustów i promów oraz rejestru numerów
nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom oraz stworzenia warstwy w systemie z wizualizacją
wyników przeglądu (zaznaczenie na mapie odcinków dróg z przyporządkowanym stanem nawierzchni
według przyjętej skali uszkodzeń). IV. Etapy odbioru prac: 1. Prace opisane w punkcie I.1 muszą
zostać wykonane w ciągu 30 dni od podpisania umowy i przekazane Zamawiającemu. 2. Prace opisane
w punkcie I. 2 i 3 mają być przekazane łącznie dla poszczególnych dróg. W celu weryfikacji czy
sposób pozyskiwania i opisania danych ewidencyjnych jest spójny z posiadanym przez
Zamawiającego, komputerowym systemem ewidencji dróg i obiektów mostowych zobowiązuje się
Wykonawcę do zinwentaryzowania w pierwszej kolejności drogę powiatową 1525C Koronowo –
Żołędowo ul. Pomianowskiego w terminie do 21 dni od podpisania umowy. Po prawidłowym
wprowadzeniu pierwszych danych do systemu Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do
comiesięcznego przekazywania Zamawiającemu inwentaryzacji odcinków dróg, które zostały
zinwentaryzowane w danym miesiącu w celu dalszej weryfikacji prowadzonych prac. Prowadzona
przez Zamawiającego weryfikacja ma na celu wykrycie głównych, poważniejszych usterek przedmiotu
zamówienia. Termin przekazania wszystkich danych ewidencyjnych nie może być dłuższy niż 120 dni
kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. 3. Prace opisane w punkcie I.4 należy wykonać
i przekazać Zamawiającemu do 90 dni od podpisania umowy. W przypadku skrócenia przez
Wykonawcę w ofercie terminu realizacji zamówienia, Wykonawca proporcjonalnie określi termin
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przekazania prac określonych w punkcie I.4. V. Pozyskiwanie danych: Dane do inwentaryzacji
Wykonawca może pozyskać m.in. z następujących źródeł: 1) geodezyjne mapy zasadnicze (zostanie
przekazana przez Zamawiającego), 2) skaning laserowy (Wykonawca może pozyskać we własnym
zakresie), 3) objazd video (obowiązkowy do wykonania przez Wykonawcę), 4) rzeczywiste pomiary
wykonane w terenie (Wykonawca może wykonać we własnym zakresie), 5) ortofotomapa
(ortofotomapa z 2018 roku jest udostępniana na serwerze WMS Starostwa Powiatowego w
Bydgoszczy; aktualną ortofotomapę Wykonawca może pozyskać we własnym zakresie),

II.5) Główny kod CPV: 72320000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72316000-3
72312000-5
72312100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zakres zamówień obejmie powtórzenie usług w zakresie kolejnych 209,31 km dróg
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach: 120
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lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Prace opisane w punkcie I.1 muszą zostać wykonane w ciągu 30 dni
od podpisania umowy i przekazane Zamawiającemu. 2. Prace opisane w punkcie I. 2 i 3 mają być
przekazane łącznie dla poszczególnych dróg. W celu weryfikacji czy sposób pozyskiwania i opisania
danych ewidencyjnych jest spójny z posiadanym przez Zamawiającego, komputerowym systemem
ewidencji dróg i obiektów mostowych zobowiązuje się Wykonawcę do zinwentaryzowania w
pierwszej kolejności drogę powiatową 1525C Koronowo – Żołędowo ul. Pomianowskiego w terminie
do 21 dni od podpisania umowy. Po prawidłowym wprowadzeniu pierwszych danych do systemu
Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego przekazywania Zamawiającemu
inwentaryzacji odcinków dróg, które zostały zinwentaryzowane w danym miesiącu w celu dalszej
weryfikacji prowadzonych prac. Prowadzona przez Zamawiającego weryfikacja ma na celu wykrycie
głównych, poważniejszych usterek przedmiotu zamówienia. Termin przekazania wszystkich danych
ewidencyjnych nie może być dłuższy niż 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania
umowy. 3. Prace opisane w punkcie I.4 należy wykonać i przekazać Zamawiającemu do 90 dni od
podpisania umowy. W przypadku skrócenia przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji
zamówienia, Wykonawca proporcjonalnie określi termin przekazania prac określonych w punkcie I.4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie warunków Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia wykażą, że: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie
nie mniejszej niż 200.000,00 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: Na potwierdzenie warunków Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia wykażą, że: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 usługi
obejmujące swoim zakresem wykonanie ewidencji co najmniej 80 km dróg i ulic łącznie z
oznakowaniem pionowym i poziomym. Wykonawca, wykaże wartość tych usług, przedmiot, daty
wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane. 2) dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wymaganymi
przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, legitymującej się co najmniej
rocznym doświadczeniem zawodowym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
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SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) oświadczenie wykonawcy o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
kwocie nie mniejszej niż 200.000,00 zł; b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, zrealizował - co najmniej 2 usługi obejmujące swoim zakresem wykonanie ewidencji co
najmniej 80 km dróg i ulic łącznie z oznakowaniem pionowym i poziomym. Wykonawca, wykaże
wartość tych usług, przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały
wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane; c) wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
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budowlanymi w specjalności drogowej, legitymujących się żądanym doświadczeniem, 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;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna
potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
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Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
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katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie
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Cena

60,00

Termin realizacji zamówiena 25,00
Rękojmia za wady

15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
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IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
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Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1
ustawy Pzp. Strony przewidują możliwość: 1) zmiany strony umowy w sytuacji następstwa prawnego
wynikającego z odrębnych przepisów, 2) zmiany Wykonawcy: a) w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez
Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, zmiany osoby wskazanej
w § 3 ust. 1 umowy; w przypadku zmiany, o której mowa powyżej, osoba wskazana przez Wykonawcę
winna posiadać uprawnienia co najmniej takie, jakich wymagano w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej Umowy, tak w zakresie terminu realizacji, jak również wynagrodzenia w stosunku do treści
złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia poniżej
określonych okoliczności: 1) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację usługi
Przedmiotu zamówienia, np. obfite opady deszczu lub śniegu, wysokie lub niskie temperatury oraz
inne mające bezpośredni wpływ na jakość wykonywanej usługi, jeśli konieczność wykonania usługi w
tym okresie nie jest skutkiem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; b) zlecenia
przez Zamawiającego prac dodatkowych na mocy art. 144 ust. 1 oraz pkt. 2 lub pkt. 6 ustawy Pzp,
jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu
zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w
chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy; c) nadzwyczajnej zmiany
okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do
usunięcia rażącej straty Wykonawcy; d) niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego,
które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było
zapobiec mimo dochowania należytej staranności - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe,
strajki generalne lub lokalne, wprowadzone stany nadzwyczajne czy epidemiczne), mające
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia, e) zmiany, których konieczność
wprowadzenia jest wynikiem zmian obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych,
samorządowych, sądowych lub administracyjnych, f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
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obowiązującego prawa; 2) poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: a) zaistnienia
okoliczności przewidzianych w art. 142 ust. 5 uPzp i o ile będą one miały wpływ na wysokość
wynagrodzenia; b) wystąpienia dodatkowych dostaw zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 lub pkt. 6 uPzp; c)
zmiany obowiązujących w dniu podpisania umowy przepisów prawa; d) zmiany wynagrodzenia
brutto, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT, 3) zmiany zakresie
wskazanych podwykonawców, rezygnacji z podwykonawców, zmiany wskazanego zakresu
podwykonawstwa, wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej do
wykonania w ramach podwykonawstwa; w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na
którego potencjał Wykonawca powoływał się w zakresie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia te
warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z wnioskiem,– zmiana nie będzie podstawą do wydłużenia terminu realizacji
zamówienia. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy dokonywane są na wniosek Stron i wymagają
uprzedniej akceptacji i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane
przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.12.2020, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
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IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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