
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice:
Ustronna I etap, Kościuszki, Rymera - Lema w Kaletach)

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KALETY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398706

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 2

1.4.2.) Miejscowość: Kalety

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-660

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.7.) Numer telefonu: 34 352 76 30

1.4.8.) Numer faksu: 34 352 76 35

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kalety.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kalety.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097414/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-06-29 08:33

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice:
Ustronna I etap, Kościuszki, Rymera - Lema w Kaletach)

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowych dla przebudowy dróg gminnych (ulice: Ustronna I etap, Kościuszki, Rymera
i Lema 
w Kaletach”
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Kod według CPV: 71.32.00.00-7 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera i inne wyjaśnienia zawiera załącznik Nr 8 do SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarte są w Projekcie umowy (załącznik nr
7 do SWZ).

3.4.) Wartość: 48780

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-07-15 11:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej jedno zamówienie w zakresie projektu
budowy (przebudowy) drogi, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z określeniem przedmiotu zamówienia,
odbiorców, dat wykonania i wartości, Załącznik Nr 3, 
co najmniej 1 (jednego) projektu odpowiadającej swoim rodzajem projektom stanowiącym
przedmiot zamówienia, dla projektów drogowych, o wartości co najmniej 20 tys. zł brutto, z
załączeniem dowodów określających czy te dokumentacje projektowe zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy projekty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź poświadczenia należytego wykonania lub inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty. 
2) dysponuje lub będzie dysponował:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie, że dysponuje lub będzie dysponował, osobami, które
są przewidziane do realizacji zamówienia z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych
niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik Nr 4
lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów
oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z
2014 r. poz. 1946 ze zm.).
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) tj. osobą której odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub
spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług
transgranicznych”).
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