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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154060-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2016/S 087-154060

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127
Punkt kontaktowy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Osoba do kontaktów: w sprawach przedmiotu zamówienia: Grzegorz Markowski – Wydział Planowania i
Przygotowania Inwestycji (zadania nr 1 i 2), tel. 77 459 18 51; Magdalena Pietrzak – Wydział Planowania i
Przygotowania Inwestycji (zadania nr 3, 4 i 5), tel. 77 459 18 54; Ryszard Nieczypor – Wydział Planowania
i Przygotowania Inwestycji (część kosztorysowa i STWiORB), tel. 77 459 18 50; Tomasz Śmiały – Wydział
Mostów (obiekty inżynierskie), tel. 77 459 18 33 w godz. 7:00-15:00; w sprawach procedury przetargowej:
Bartosz Różycki, Jarosław Sołtysek – Wydział Zamówień Publicznych, tel. 77 4591828 w godz. 7:00-15:00
45-231 Opole
POLSKA
Tel.:  +48 774591800
E-mail: przetargi@zdw.opole.pl 
Faks:  +48 774581352
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.zdw.opole.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: administracja samorządowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadań: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w
m. Ładza w km 20+700-23+300”, 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój

mailto:przetargi@zdw.opole.pl
www.bip.zdw.opole.pl
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w km 27+300-28+550, 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice-Jastrzębie w
km 43+350-45+800, 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie-Ziemiełowice w km
45+800-49+200”, 5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950-43+350.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi
badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga
wojewódzka nr 454.
Kod NUTS PL522

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w podziale na 5 zadań.
Przedmiot zamówienia na każde zadanie obejmuje:
a) prace geodezyjne:
— opracowanie mapy do celów projektowych,
— wykonanie podziału działek,
— stabilizacja granic pasa drogowego,
b) prace projektowe:
— opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID),
— opracowanie projektu wykonawczego,
— sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,
— sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
— opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
— opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja
cen jednostkowych),
— wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
— opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych,
— wykonanie badań gruntu – odwierty (wg wykazu parametrów wykonania odwiertów geologicznych),
— przeprowadzenie badania nośności nawierzchni metodą ugięć,
— wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu,
— sporządzenie materiałów do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej z środków Unii Europejskiej,
— inne elementy niezbędne do realizacji zadania.
c) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych, udzielania wyjaśnień dotyczących
opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień)
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w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację
robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 na wyżej
wymienionych odcinkach (zadaniach).
d) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla
robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez jednostkę
projektującą.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres zamówienia jak w sekcji II.1.5). Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego) o wartości nie większej niż 30 % wartości zamówienia
podstawowego na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 32 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 1 jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza w km 20+700-23+300 zgodnie
z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:
71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322000

3) Wielkość lub zakres
Zakres zamówienia jak w sekcji II.1.5). Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego) o wartości nie większej niż 30 % wartości zamówienia
podstawowego na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 32 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 11.08.2017
r.
b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30.11.2017 r.
1.1. Całkowity termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w sekcji II.3) wynoszący 32 miesiące jest
terminem szacunkowym i składa się z:
a) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej według terminów określonych powyżej,
b) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury przetargowej na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – 4 miesiące,
c) sprawowania nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę – 10
miesięcy.
1.2. Terminy, o których mowa w podpunkcie 1.1a), 1.1b) i 1.1c) mogą nie następować bezpośrednio po sobie.
1.3. Całkowity termin określony w punkcie 1.1 jest terminem szacunkowym i zależy od czasu trwania procedury
przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski i w związku z
tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 2 jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km
27+300-28+550 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego
Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322000

3) Wielkość lub zakres
Zakres zamówienia jak w sekcji II.1.5). Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego) o wartości nie większej niż 30 % wartości zamówienia
podstawowego na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 32 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 11.08.2017
r.
b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30.11.2017 r.
1.1. Całkowity termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w sekcji II.3) wynoszący 32 miesiące jest
terminem szacunkowym i składa się z:
a) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej według terminów określonych powyżej,
b) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury przetargowej na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – 4 miesiące,
c) sprawowania nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę – 10
miesięcy.
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1.2. Terminy, o których mowa w podpunkcie 1.1a), 1.1b) i 1.1c) mogą nie następować bezpośrednio po sobie.
1.3. Całkowity termin określony w punkcie 1.1 jest terminem szacunkowym i zależy od czasu trwania procedury
przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski i w związku z
tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 3 jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice-Jastrzębie w km
43+350-45+800 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego
Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322000

3) Wielkość lub zakres
Zakres zamówienia jak w sekcji II.1.5). Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego) o wartości nie większej niż 30 % wartości zamówienia
podstawowego na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 32 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 11.08.2017
r.
b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30.11.2017 r.
1.1. Całkowity termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w sekcji II.3) wynoszący 32 miesiące jest
terminem szacunkowym i składa się z:
a) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej według terminów określonych powyżej,
b) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury przetargowej na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – 4 miesiące,
c) sprawowania nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę – 10
miesięcy.
1.2. Terminy, o których mowa w podpunkcie 1.1a), 1.1b) i 1.1c) mogą nie następować bezpośrednio po sobie.
1.3. Całkowity termin określony w punkcie 1.1 jest terminem szacunkowym i zależy od czasu trwania procedury
przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski i w związku z
tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

Część nr: 4
Nazwa: Zadanie nr 4
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 4 jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Jastrzębie-Ziemiełowice w km
45+800-49+200 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego
Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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71322000

3) Wielkość lub zakres
Zakres zamówienia jak w sekcji II.1.5). Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego) o wartości nie większej niż 30 % wartości zamówienia
podstawowego na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 32 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 11.08.2017
r.
b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30.11.2017 r.
1.1. Całkowity termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w sekcji II.3) wynoszący 32 miesiące jest
terminem szacunkowym i składa się z:
a) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej według terminów określonych powyżej,
b) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury przetargowej na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – 4 miesiące,
c) sprawowania nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę – 10
miesięcy.
1.2. Terminy, o których mowa w podpunkcie 1.1a), 1.1b) i 1.1c) mogą nie następować bezpośrednio po sobie.
1.3. Całkowity termin określony w punkcie 1.1 jest terminem szacunkowym i zależy od czasu trwania procedury
przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski i w związku z
tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

Część nr: 5
Nazwa: Zadanie nr 5
1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 5 jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950-43+350
zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika
Zamówień: 71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322000

3) Wielkość lub zakres
Zakres zamówienia jak w sekcji II.1.5). Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego) o wartości nie większej niż 30 % wartości zamówienia
podstawowego na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 32 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 11.08.2017
r.
b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30.11.2017 r.
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1.1. Całkowity termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w sekcji II.3) wynoszący 32 miesiące jest
terminem szacunkowym i składa się z:
a) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej według terminów określonych powyżej,
b) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury przetargowej na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – 4 miesiące,
c) sprawowania nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę – 10
miesięcy.
1.2. Terminy, o których mowa w podpunkcie 1.1a), 1.1b) i 1.1c) mogą nie następować bezpośrednio po sobie.
1.3. Całkowity termin określony w punkcie 1.1 jest terminem szacunkowym i zależy od czasu trwania procedury
przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski i w związku z
tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 23.700,00 PLN, w tym:
a) zadanie nr 1 – 5.600,00 PLN,
b) zadanie nr 2 – 3.000,00 PLN,
c) zadanie nr 3 – 5.100,00 PLN,
d) zadanie nr 4 – 6.700,00 PLN,
e) zadanie nr 5 – 3.300,00 PLN.
2. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Warunki płatności zostały określone w specyfikacji i istotnych warunków zamówienia.
2. Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy winni ustanowić
pełnomocnika reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity).
2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może żądać
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca
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zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności: ustawą z 7.7.1994
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poźń. zm.), ustawą z 23.4.1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014
r., poz. 121), ustawą z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity).

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. 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 Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
10. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.



Dz.U./S S87
04/05/2016
154060-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 15

04/05/2016 S87
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 15

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do załączenia do oferty
dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone w
oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Każdy z wykonawców powinien złożyć dokumenty wymienione
w punktach od 2 do 10. Dokument wymieniony w punkcie 1 może być złożony przez ustanowionego
pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców.
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach od 3 do 5 i 7, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6 i 8, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dokumenty, o którym mowa w podpunktach 1a), 1c) i 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w punkcie podpunkcie 1b) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
13. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 12, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (terminy wystawienia dokumentów odpowiednio jak w
punkcie12).
14. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez
wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.
15. Zamawiający akceptował będzie oświadczenie własne wykonawcy składane w postaci jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z
dnia 5stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia(Dz. Urz. UE L 3/16); w przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z
postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
16. W przypadku gdy wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na
dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii
Europejskiej, wskazując te bazy danych, zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty.
17. W przypadku gdy wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w
posiadaniuzamawiającego, zamawiający będzie uwzględniał te dokumenty.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 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
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o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie.
Uwaga!
Za główne usługi należy rozumieć takie, które potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu
określonego w punkcie III.2.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów” punkt 1.
1.1. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem w trakcie realizacji zamówienia,
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej
wiedzy i doświadczenia 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. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi potwierdzający spełnienie warunku określonego w punkcie III.2.3)
„Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” punkt 2, 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. Wykonawca
złoży jednocześnie oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia.
2.1. W przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, wykonawca
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami w trakcie realizacji zamówienia,
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
osób 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE -
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:
a) jeden projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, który dotyczyły budowy lub rozbudowy
drogi o parametrach klasy G* lub wyższej, o długości co najmniej 2,5 km stanowiący jeden odcinek drogi (nie
dopuszcza się sumowania odcinków składowych),
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b) jeden projekt budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, który dotyczył budowy lub przebudowy
obiektu inżynierskiego o konstrukcji żelbetowej.
* – lub dróg o równoważnych parametrach w przypadku projektów realizowanych poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
Projekt określony w podpunkcie b) może być wykonany w ramach projektu określonego w podpunkcie a).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.
2. OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA -
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie powierzone wykonanie
niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej:
a) projektant branży drogowej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej i
doświadczenie w opracowaniu, po uzyskaniu uprawnień, minimum dwóch projektów budowlano-wykonawczych
lub budowlanych i wykonawczych, które dotyczyły budowy lub rozbudowy dróg o parametrach klasy G* lub
wyższej – 1 osoba,
b) projektant branży mostowej posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej i
doświadczenie w opracowaniu, po uzyskaniu uprawnień, minimum dwóch projektów budowlano-wykonawczych
lub budowlanych i wykonawczych, które dotyczyły budowy lub przebudowy obiektów inżynierskich – 1 osoba,
c) geodeta posiadający uprawnienia geodezyjne, uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2 zgodne z rozdziałem
8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz doświadczenie uczestniczenia w opracowaniu, po uzyskaniu
uprawnień, minimum dwóch dokumentacji projektowych – 1 osoba.
* – lub dróg o równoważnych parametrach w przypadku projektów realizowanych poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
powyższy warunek.
3. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI -
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.
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.
4. POTENCJAŁ TECHNICZNY -
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków.
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.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Okres rękojmi. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WP.3211.19.2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.6.2016 -
09:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 8,40 PLN
Warunki i sposób płatności: Za pobraniem pocztowym lub w kasie zamawiającego (podana cena nie obejmuje
kosztów przekazania) lub bezpłatnie na stronie internetowej: www.bip.zdw.opole.pl

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.6.2016 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 10.6.2016 - 10:15
Miejscowość:
Zarzad Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pokój nr 211 (II pietro)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a) termin złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – do dnia 11.08.2017
r.

www.bip.zdw.opole.pl
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b) termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30.11.2017 r.
1.1. Całkowity termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w sekcji II.3) wynoszący 32 miesiące jest
terminem szacunkowym i składa się z:
a) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej według terminów określonych powyżej,
b) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót w trakcie procedury przetargowej na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – 4 miesiące,
c) sprawowania nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót
budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę – 10
miesięcy.
1.2. Terminy, o których mowa w podpunkcie 1.1a), 1.1b) i 1.1c) mogą nie następować bezpośrednio po sobie.
1.3. Całkowity termin określony w punkcie 1.1 jest terminem szacunkowym i zależy od czasu trwania procedury
przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski i w związku z
tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Dopuszczalne zmiany
postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarte są w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia również wykonawcę, który w okresie3
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 mają zapobiec zawinionemu
i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
4. Zamawiający w odniesieniu do wykonawców instytucji tzw. self – cleaning, dopuści – w sytuacji zaistnienia
podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – możliwość przedstawienia przez tego wykonawcę
dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym że: (1) naprawił szkodę
lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami ścigania; (3) podjął konkretne
środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub
nieprawidłowemu postępowaniu).
Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia
wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2, 4-11 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. Podmiot, który zobowiąże się do udostępnienia zasobów, będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą za
szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie
zasobów nie będzie ponosił winy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S87
04/05/2016
154060-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 14 / 15

04/05/2016 S87
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

14 / 15

Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (faksem lub drogą elektroniczną).
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do
postępowania odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje na zasadach określonych w art. 185 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
12. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa Izby.
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
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02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.4.2016

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov

