
Opole: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO 

NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ NR 494 NA ODCINKU OLESNO-ŁOWOSZÓW 

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO OD KM 16+525,48 

DO KM 18+613,52 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA 

Numer ogłoszenia: 235410 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu , ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. 

opolskie, tel. 77 4591800, faks 77 4581352. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.opole.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU 

INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 494 

NA ODCINKU OLESNO-ŁOWOSZÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO OD KM 

16+525,48 DO KM 18+613,52 - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego od 

km 16+525,48 do km 18+613,52 - z podziałem na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.52.00.00-9 - usługi nadzoru 

budowlanego. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy zadania i obejmuje świadczenie usług 

nadzoru inwestorskiego oraz kontroli rozliczenia finansowego w poniższych branżach: 1) zadanie nr 1 

- branża gazowa (sieć gazowa), 2) zadanie nr 2 - branża elektryczna (elektroenergetyczna) - sieci Nn i 

Sn, 3) zadanie nr 3 - branża telekomunikacyjna (sieć przewodowa). 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 



 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1) zadanie nr 1 - branża gazowa (sieć gazowa): Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, 

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zrealizował): - co najmniej 

jedno zamówienie realizowane na drogach polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego 

branży gazowej w zakresie sieci gazowej o wartości robót minimum 75.000,00 PLN brutto. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 

że co najmniej jeden wykonawca spełnia powyższy warunek. Uwaga! Wartości podane w 

dokumentach w walutach innych niż PLN wykonawca przeliczy według średniego kursu 

NBP na dzień podpisania raportu końcowego lub innego równoważnego dokumentu. 2) 

zadanie nr 2 - branża elektryczna (elektroenergetyczna) - sieci Nn i Sn: Wykonawca spełni 

warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zrealizował): - co 

najmniej jedno zamówienie realizowane na drogach polegające na pełnieniu nadzoru 

inwestorskiego branży elektrycznej w zakresie sieci elektroenergetycznych. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że co 

najmniej jeden wykonawca spełnia powyższy warunek. 3) zadanie nr 3 - branża 

telekomunikacyjna (sieć przewodowa): Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zrealizował): - co najmniej jedno 



zamówienie realizowane na drogach polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego 

branży telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden 

wykonawca spełnia powyższy warunek 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1) zadanie nr 1 - branża gazowa (sieć gazowa): Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, 

że dysponuje osobą, której zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia 

(nadzorowanie robót budowlanych na dw. nr 494 odcinek Olesno-Łowoszów w branży 

gazowej) na stanowisku: - Inspektor Nadzoru robót gazowych (sieć gazowa) posiadający 

uprawnienia budowlane do nadzorowania robót gazowych i doświadczenie minimum 3 lata 

(od uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika 

budowy/robót w danej branży - 1 osoba, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

niniejszego zamówienia muszą wykazać że co najmniej jeden wykonawca spełnia powyższy 

warunek. 2) zadanie nr 2 - branża elektryczna (elektroenergetyczna) - sieci Nn i Sn: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, której zostanie powierzone 

wykonanie niniejszego zamówienia (nadzorowanie robót budowlanych na dw. nr 494 

odcinek Olesno-Łowoszów w branży elektrycznej (elektroenergetycznej)) na stanowisku: - 

Inspektor Nadzoru robót elektrycznych (elektroenergetycznych) - sieci Nn i Sn posiadający 

uprawnienia budowlane do nadzorowania robót elektrycznych (elektroenergetycznych) i 

doświadczenie minimum 3 lata (od uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w danej branży - 1 osoba, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać że co 

najmniej jeden wykonawca spełnia powyższy warunek. 3) zadanie nr 3 - branża 

telekomunikacyjna (sieć przewodowa): Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że 

dysponuje osobą, której zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia 

(nadzorowanie robót budowlanych na dw. nr 494 odcinek Olesno-Łowoszów w branży 

telekomunikacyjnej) na stanowisku: - Inspektor Nadzoru robót telekomunikacyjnych 

(telekomunikacja przewodowa) posiadający uprawnienia budowlane do nadzorowania robót 

telekomunikacyjnych i doświadczenie minimum 3 lata (od uzyskania uprawnień) na 

stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w danej branży 

- 1 osoba, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 

wykazać, że co najmniej jeden wykonawca spełnia powyższy warunek. Uwaga! Osoby 

wymienione w pkt. 1), 2) i 3) muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie odpowiednie do pełnionych funkcji 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 



zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 



uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia ze wskazaniem: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innymi podmiotami, d) zakresu i 

okresu udziału innych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia. 2. Podmiot, który zobowiąże się do 

udostępnienia zasobów, będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będzie 

ponosił winy 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



 1 - Cena - 90 

 2 - Czas reakcji - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków ich zmian określone 

są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

18.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 

Opole, kancelaria (parter - pokój nr 10). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: 1. Zamawiający złożył wniosek o uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 2. Zamawiający wykluczy z postępowania 

o udzielenie zamówienia również wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 

w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w 

wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że 

podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które maja zapobiec zawinionemu i 

poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w 

wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: tak 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia dla zadania nr 1 jest pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją 

zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów wraz z 

przebudową obiektu mostowego od km 16+525,48 do km 18+613,52 - branża gazowa (sieć 

gazowa) zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa 

Wspólnego Słownika Zamówień: 71.52.00.00-9 - usługi nadzoru budowlanego. 2. Przedmiot 



zamówienia dla zadania nr 1 obejmuje świadczenie usług nadzoru inwestorskiego oraz kontroli 

rozliczenia finansowego w branży gazowej (sieć gazowa). Zakresem niniejszego opracowania 

objęto przekładkę gazociągów niskoprężnych: - przekładkę sieci gazowej 0110 mm na odcinku 

G1-G2 - od budynku nr 40 do budynku nr 54; - przepięcie istniejących przyłączy gazowych do 

budynków; Sieć gazową projektuje się z rur PE 100 szeregu SDR-11, (16 bar) o średnicy 

0110x10 mm, 090x8,2 mm oraz przepięcia przyłączy 063x5,8 mm. Połączenie z gazociągiem PE 

wykonać za pomocą kolan PE, natomiast z rurociągiem stalowym za pomocą przejść PE-stal 

110/100 mm. Na odgałęzieniach gazociągu, w punkcie 01 zabudować zasuwę kołnierzową DN 

100 mm, w punkcie 02 i 03 zabudować zasuwy DN 80 mm. Do wykonania gazociągu należy 

stosować rury i kształtki posiadające atest Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz 

muszą być dopuszczone przez właściwy terenowo Zakład Gazownictwa. Orientacyjne długości 

sieci gazowej: - rurociągi śr. Nominalnej 63 mm - około 67m, - rurociągi śr. nominalnej 90 mm - 

około 26 m, - rurociągi śr. nominalnej 110 mm - około 305m. Szczegółowy zakres robót 

budowlanych branży gazowej (sieć gazowa) zawarty jest w dokumentacji technicznej, 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach 

robót. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Czas reakcji - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia dla zadania nr 2 jest pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją 

zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów wraz z 

przebudową obiektu mostowego od km 16+525,48 do km 18+613,52 - branża elektryczna 

(elektroenergetyczna) - sieci Nn i Sn zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.52.00.00-9 - usługi nadzoru 

budowlanego. 2. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 2 obejmuje świadczenie usług nadzoru 

inwestorskiego oraz kontroli rozliczenia finansowego w branży elektrycznej 

(elektroenergetycznej) - sieci Nn i Sn. W obszarze opracowania występują następujące sieci 

elektroenergetyczne: - napowietrzna sieć rozdzielcza niskiego napięcia; - napowietrzna i kablowa 

sieć rozdzielcza średniego napięcia; - zadanie nie obejmuje nadzoru inwestorskiego nad 

robotami związanymi z przebudową oświetlenia. Na załączonych planach naniesiono 

projektowany układ drogowy wraz z projektowanym do przebudowy przebiegiem sieci uzbrojenia. 

W zakresie opracowanie wystąpiły wymagające przebudowy kolizje z następującymi sieciami 

elektroenergetycznymi: - siecią napowietrzna niskiego napięcia: - siecią rozdzielcza nN (km 

1+186 zakresu inwestycji) w obszarze poszerzenia chodnika przy przebudowywanym obiekcie 

(moście). Szczegółowy zakres robót budowlanych branży elektrycznej (elektroenergetycznej) - 

sieci Nn i Sn zawarty jest w dokumentacji technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarach robót. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



o 1. Cena - 90 

o 2. Czas reakcji - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia dla zadania nr 3 jest pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją 

zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów wraz z 

przebudową obiektu mostowego od km 16+525,48 do km 18+613,52 - branża telekomunikacyjna 

(sieć przewodowa) zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i 

nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.52.00.00-9 - usługi nadzoru budowlanego. 2. 

Przedmiot zamówienia dla zadania nr 3 obejmuje świadczenie usług nadzoru inwestorskiego 

oraz kontroli rozliczenia finansowego w branży telekomunikacyjnej (sieć przewodowa). W 

obszarze opracowania występują następujące sieci telekomunikacyjne: - kablowa siec 

światłowodowa; - kanalizacja kablowa; - kablowe sieci rozdzielcze; - kablowe i napowietrzne 

instalacje abonenckie. W związku z profilowaniem wjazdu w km 0+017 projektuje się przebudowę 

istniejącej linii światłowodowej poza obszar kolizji wraz z wykonaniem dodatkowego 

zabezpieczenia w postaci dwudzielnej rury osłonowej typu A110 PS oraz przełożeniem kabla 

sygnalizacyjnego. W pozostałych miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym projektuje się 

wykonanie zabezpieczeń z dwudzielnych rur osłonowych typu AROT , przy czym do 

zabezpieczenia kanalizacji należy stosować rury typu A160 PS, natomiast do zabezpieczania 

kabli ziemnych rury typu A110PS. Orientacyjna ilość rur osłonowych - około 212m. Szczegółowy 

zakres robót budowlanych branży telekomunikacyjnej (sieć przewodowa) zawarty jest w 

dokumentacji technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz przedmiarach robót. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Czas reakcji - 10 

 


