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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00, 

fax 77 458 13 52, e-mail: przetargi@zdw.opole.pl, www.bip.zdw.opole.pl zwany dalej 

„zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

„Wykonanie koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ciągu 

komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie 494 i 487 w miejscowości Olesno”” 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – tekst jednolity z późn. zm.). 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności: ustawą 

z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – tekst jednolity z późn. 

zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 – tekst 

jednolity z późn. zm.). 

 

3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 

Zamówienie finansowane jest ze środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu. 

 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu, 

b) spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

4.1. KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ 

DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ. 

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie. 

4.2. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ. 

Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie. 

4.3. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ. 

4.3.1. 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 jedną koncepcję projektową, która dotyczyła budowy lub 

rozbudowy* drogi o parametrach klasy G** lub wyższej, o długości co najmniej 1,3 km 

stanowiący jeden odcinek drogi (nie dopuszcza się sumowania odcinków składowych). 

* – obejmującą co najmniej pełną wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z 

infrastrukturą. 

** – lub drogi o równoważnych parametrach w przypadku projektów realizowanych poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 

wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca. 

 

4.3.2. 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, 
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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. 

* – obejmującą co najmniej pełną wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z 

infrastrukturą. 

** – 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. 

 

4.4. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

2. 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. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w podpunkcie 1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o którym mowa w podpunkcie 1. 

7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie 
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dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

4.5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 

za odrzuconą. 

4.6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

4.7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1) o którym mowa art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w stosunku 

do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 

majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 

15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 

i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

2) o którym mowa art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – który 

w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, 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 stosownych środków dowodowych, 

3) o którym mowa art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – który, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, 

zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania, 

4) o którym mowa art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – będącego 

osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 



5 

 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 

złotych, 

5) o którym mowa art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli 

urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 

mowa w podpunkcie 4 powyżej, 

6) o którym mowa art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych – wobec 

którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych, 

7) o którym mowa art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – który 

naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 

ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

2.1. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–

20 ustawy Prawo zamówień publicznych lub punkt 4.7 podpunkt 2), może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 

lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 

organami ścigania oraz pojęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o 

której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres  obowiązywania 

tego zakazu. 

2.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie punktu 4.7 podpunkt 2.2). 

2.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU. 

5.1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu, 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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5.2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5.1 wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie 

jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego 

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 

dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia”. 

Jednolity europejski dokument zamówienia przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla 

przedmiotowego postępowania jest dostępny (wraz z instrukcją wypełniania na załącznikach nr 

4/4a) na stronie internetowej zamawiającego stanowiący załącznik nr 3. 

Uwaga! 

Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α w części IV Kryteria kwalifikacji 

formularza JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji 

w postępowaniu. 

Ogólne oświadczenie składane przez wykonawcę o spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów 

kwalifikacji spełnia wymogi oświadczenia wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

5.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji). 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. 

5.4. Zamawiający może, zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

5.4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5.5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie 4.3, na wezwanie zamawiającego, 

wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) wykazu usług wykonanych 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 i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunku 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 4.3.1 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (tj., określić nazwę i rodzaj opracowanego projektu, czy był to 

projekt budowlano-wykonawczy oraz czego dotyczył: budowy czy rozbudowy drogi, 

podać klasę drogi i długość projektowanego odcinka drogi, przy czym opisując usługę 

wykonawca powinien również zamieścić informację który z wykonawców lub podmiotów, 

na których zdolnościach wykonawca polega, zrealizował tę usługę, a wskazując odbiorcę, 

wykonawca powinien wskazać nazwę, adres tego odbiorcy, oraz 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 

usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – na 

załączniku nr 8. 
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b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 – wykaz osób stanowi załącznik 

nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i powinien zawierać szczegółowe 

informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w punkcie 4.3.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: 

– dla osoby wskazanej w podpunkcie 4.3.2a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(projektant branży drogowej): wpisać imię i nazwisko, specjalność i zakres posiadanych 

uprawnień oraz podstawowe doświadczenie osoby (określić nazwy i rodzaj 

opracowanych projektów wraz z podaniem czy były to projekty budowlano-wykonawcze 

oraz czego dotyczyły: budowy czy rozbudowy dróg, podać klasę drogi oraz określić, czy 

wykazane doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowych projektant nabył po 

uzyskaniu uprawnień), podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą, 

– dla osoby wskazanej w podpunkcie 4.3.2b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(projektant branży mostowej): wpisać imię i nazwisko, specjalność i zakres posiadanych 

uprawnień oraz doświadczenie osoby (określić nazwy i rodzaj opracowanych projektów 

wraz z podaniem czy były to projekty budowlano-wykonawcze oraz czego dotyczyły: 

budowy czy przebudowy obiektów inżynierskich, podać rodzaj projektowanych obiektów 

inżynierskich: np. most, wiadukt, tunel, przepust itp. oraz określić, czy wykazane 

doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowych projektant nabył po 

uzyskaniu uprawnień), podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą, 

– dla osoby wskazanej w podpunkcie 4.3.2c) specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(geodeta): wpisać imię i nazwisko, nazwę i zakres posiadanych uprawnień oraz 

doświadczenie osoby (określić nazwy dokumentacji projektowych w których geodeta 

uczestniczył w ich opracowaniu oraz określić, czy wykazane doświadczenie 

uczestniczenia w opracowaniu dokumentacji projektowych geodeta nabył po uzyskaniu 

uprawnień), podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą). 

 

W wyżej wymienionym wykazie osób musi być wpisane to samo imię i nazwisko osoby 

zaproponowanej na stanowisko projektanta branży drogowej, które wpisano w wykazie 

osób dla spełnienia kryterium oceny ofert oraz dla której zadeklarowano w formularzu 

oferty dodatkowe doświadczenie dla spełnienia kryterium oceny ofert. 

 

5.6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, na wezwanie zamawiającego, wykonawca, którego oferta została najwyżej 

oceniona zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 

14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na 

karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 

i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
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3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

4) odpisu 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 Prawo 

zamówień publicznych, 

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności, 

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 716), 

5.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 5.6: 

1) podpunkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

2) podpunkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5.8. Dokumenty, o których mowa w podpunktach 1) i 2b) powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
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mowa w podpunkcie 2a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem tego terminu. 

5.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w punkcie 5.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (terminy wystawienia 

dokumentów odpowiednio jak w punkcie 5.8). 

5.10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany – w punkcie 5.6 podpunkt 1), składa dokument, o którym 

mowa w punkcie 5.7 podpunkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz 

ust. 5 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

5.11. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 

5.6. 

5.12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w punktach 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

5.12.1. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów 

o których mowa w punkcie 5.12. 

5.13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w punktach 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, 

w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, skorzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

5.14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

5.15. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 

przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
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5.16. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w podpunkcie 5.5a) budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane o 

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

5.17. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

 

6. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

6.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz o których mowa w punkcie 4.7, natomiast 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z punktami od 

4.1 do 4.3. 

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

europejski dokument zamówienia, o którym mowa w punkcie 5.2 składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada również 

dokumenty określone w punkcie 5.6. 

6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w punkcie 5.3 składa każdy z wykonawców. 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

7.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. 

Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski 

winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory 

w formie formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu, kolumn i wierszy. 

7.4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 

wymienione w dokumencie potwierdzającym status prawny firmy lub posiadające 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej 

notarialnie. 

7.5. Wraz z formularzem oferty (na załączniku nr 1) powinny być złożone: 

1) wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert – na załączniku nr 1a, 
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2) formularz cenowy – na załączniku nr 2, 

3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/ESPD – wstępnie wypełniony przez 

zamawiającego na załączniku nr 3 (złożony w formie ESPD.xml albo w formie ESPD.pdf 

– wypełniony zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznikach nr 4/4a). 

3a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także 

jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, 

5) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w punkcie 4.4 podpunkt 2 

należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 

6, 

6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż 

pieniądz. 

7.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwany dalej 

„rozporządzeniem” składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub 

sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przez podwykonawców, należy złożyć w formie oryginału. 

7.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w punkcie 7.6, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą. 

7.8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

7.9. Zamawiający nie dopuszcza składania przez wykonawcę ofert częściowych. 

7.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 

określony w specyfikacji sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 

7.11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7.12. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania ofert do zastrzeżenia 

udostępnienia przez zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz musi wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7.13. Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

7.14. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej 

w następujący sposób: 

– nazwa i adres zamawiającego, 

– nazwa i adres wykonawcy, 

– „Oferta na: „Wykonanie koncepcji projektowej – Olesno””. 

7.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie takie musi być 

oznaczone jak w punkcie 7.14 oraz dodatkowo opatrzone dopiskiem „zmiana” lub 

„wycofanie”. 
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7.16. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składania oświadczeń 

i dokumentów. 

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 

oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

7.17. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

8. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

8.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji projektowej (zwanej dalej także 

„projektem” bądź „dokumentacją projektową”) rozbudowy ciągu komunikacyjnego 

łączącego drogi wojewódzkie 494 i 487 w miejscowości Olesno wraz z uzyskaniem 

pozytywnej opinii PKP zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji. Kod i nazwa 

Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej. 

8.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) wykonanie i porównanie wariantów koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej 487 i ul. 

Chopina, 

b) opracowanie powinno obejmować swym zakresem odcinek zgodny z załącznikiem 

graficznym, 

c) wybór najkorzystniejszego wariantu, dla którego uzyskana zostanie pozytywna opinia 

Polskich Kolei Państwowych, 

d) opracowanie dokumentacji geotechnicznej, a w przypadku stwierdzenia gruntów 

niejednorodnych dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z geotechnicznymi 

warunkami posadowienia obiektów budowlanych wynikającymi z właściwych rzeczowo 

i przedmiotowo przepisów, 

e) wykonanie badania gruntu – odwierty (18 szt. na głębokości minimum 2,5 m, 4 szt. na 

głębokości 15 m) oraz badania ugięć nawierzchni. 

 

8.3. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Wykonanie i porównanie koncepcji wariantów rozbudowy drogi: 
– klasa techniczna drogi G, 

– nośność nawierzchni – 115 kN/oś, 

– przedstawione warianty mają mieć korzystny wpływ na poprawę BRD, poprawę płynności ruchu 

oraz przepustowość. 

 
2. W zakresie zamówienia należy przygotować: 

1. Koncepcję rozbudowy jezdni ciągu komunikacyjnego w zakresie zgodnym z załącznikiem 

graficznym, 

2. Koncepcję drogową skrzyżowań w skali 1:500 w minimum 2 wariantach, uwzględniającą: 

- geometrię skrzyżowania DW 494 z ul. Chopina, 

- geometrię skrzyżowania DW 487 z ul. Targową i ul. Chopina, 

- geometrię skrzyżowania DW 487 z ul. Biskupicką (włączenie do strefy ekonomicznej) 



13 

 

- projektowane zagospodarowanie i zajętość terenu pod inwestycję 

3. Koncepcję budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż całej inwestycji 

4. Każdy z wariantów ma uwzględniać poprowadzenie DW 487 po nowym śladzie z 

wykorzystaniem istniejącej jezdni DW 487 jako ciągu pieszo-rowerowego 

5. Przedstawić prognozę ruchu oraz analizę bezpieczeństwa ruchu, 

6. Opracować analizę przejezdności,  

7. W miejscach wymaganych zaproponować budowę poboczy gruntowych o szerokości 0,75-

1,25 m ( zalecane 1,25 m), 

8. Przewidzieć przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,  

9. Zaprojektować budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, 

10. Dostosować geometrię drogi do istniejącej trasy drogi z dowiązaniem na końcach 

projektowanego odcinka, 

11. Wykonać koncepcję przebudowy dróg innej kategorii (na wymaganym odcinku) zgodnie z 

warunkami technicznymi uzyskanymi od właściwego zarządcy drogi, 

12. Wykonać analizę geometrii skrzyżowań projektowanego ciągu komunikacyjnego z drogami 

podporządkowanymi oraz z DW 494, 

13. Wykonać koncepcję  przebudowy ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką 

drogową ( np. sieć gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna) zgodnie z warunkami 

technicznymi uzyskanymi od właściwych zarządców sieci, 

14. Wykonać inwentaryzację i urządzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów 

znajdujących się w pasie drogi, 

15. Sporządzić szacunkowy kosztorys inwestorski wraz z analizą ekonomiczną, celem wyboru 

najkorzystniejszego wariantu pod względem ekonomicznym (porównanie kosztów wykonania 

projektu według przedstawionych wariantów) oraz środowiskowym, 

16. Przestawić porównanie wariantów i wnioski, 

17. Uwzględnić inne elementy niezbędne do realizacji zadania. 

 

3. Wybór najkorzystniejszego wariantu, dla którego  uzyskana zostanie pozytywna opinia 

Polskich Kolei Państwowych.   

Dla wybranego wariantu należy przygotować: 

1. Koncepcję odwodnienia poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej 

– w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz 

zapewnienie odwodnienia terenów przyległych, 

2. Koncepcję lokalizacji oświetlenia, 

3. Opracować koncepcję konstrukcji nawierzchni, 

4. Koncepcję przebudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Chopina do klasy nośności A: 

- szerokość istniejącego obiektu 7,40 m, dł. 8,40 m, konstrukcja żelbetowa 

5. Przebudowę innych obiektów inżynierskich pod koroną drogi - zinwentaryzowanych przez 

Jednostkę Projektową na podstawie wizji w terenie, 

6. Uzyskać warunki techniczne przebudowy sieci oraz dróg innych kategorii od właściwych 

zarządców sieci i dróg, 

7. Uzyskać pozytywną opinię Polskich Kolei Państwowych, 

8. Sporządzić stosowne opracowania geodezyjne: 

 Mapa ewidencyjna, 

 Zaktualizowana ortofotomapa, 

 Wypisy z ewidencji gruntów lub inny dokument zawierający wymagane dane 

ewidencyjne, 

 Wykaz własności działek przeznaczonych do wykupu, 

 Propozycja / koncepcja projektów podziału 

9. Opracować dokumentację geotechniczną, a w przypadku stwierdzenia gruntów 

niejednorodnych dokumentację geologiczno – inżynierską wraz z geotechnicznymi 

warunkami posadowienia obiektów budowlanych wynikającymi z właściwych rzeczowo i 

przedmiotowo przepisów,  
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10. Wykonać badanie gruntu – odwierty (18 szt. na głębokości min. 2,5m, 4 szt. na głębokości 15 

m), 

11. Wykonać badanie ugięć nawierzchni, 

12. Wykonać opracowania z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, 

 

13. Wykonać koncepcję stałej organizacji ruchu, 

14. Wykonać program funkcjonalno użytkowy- PFU (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno- użytkowego Dz. U. 202, poz. 2072) 

15. Uwzględnić inne elementy niezbędne do realizacji zadania 
 

4. Do zamawiającego dostarczyć należy 3 komplety dokumentacji, na którą składa się: 

1. Inwentaryzacja stanu istniejącego (geometria istniejącego przebiegu drogi, istniejąca 

konstrukcja nawierzchni, uzbrojenie, oznakowanie i inne) 

2. Część ogólna opisowo – rysunkowa (przedstawienie wariantów rozbudowy) 

2.1 Część opisowa: 

• Wprowadzenie (przedmiot opracowania, formalna podstawa opracowania, wykaz 

materiałów wyjściowych i archiwalnych) 

• Opis zadania inwestycyjnego (lokalizacja, program i cel zadania inwestycyjnego) 

• Istniejące zagospodarowanie terenu – ogólny opis zobrazowany w części 

rysunkowej  

• Terenowe uwarunkowania realizacyjne – warunki wynikające z dokumentów 

planistycznych  

• Projektowana rozbudowa na tle zagospodarowania terenu – odrębnie dla 

poszczególnych wariantów  - ogólny, krótki opis zobrazowany w części 

rysunkowej 

• Porównanie wariantów i wnioski 

2.2 Część rysunkowa: 

• Rysunek orientacyjny  

• Zaktualizowana ortofotomapa z naniesionymi wariantami rozbudowy drogi 

• Plany sytuacyjne i zagospodarowania terenu przedstawiające warianty rozbudowy 

z uwidocznionymi granicami pasa drogowego z określeniem obszarów ingerencji 

w teren obcy, wraz z infrastrukturą (sieć uzbrojenia technicznego, odwodnienie z 

zaznaczeniem kierunku spływu wód opadowych wraz z odbiornikami, 

oświetlenie, elementy BRD itp.) na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej 

– skala 1:1000, 

Ponadto, dla wybranego wariantu należy dostarczyć: 

• Mapę terenowo – prawna obrazująca strukturę własności terenu w skali 

zapewniającej czytelność rozwiązań opracowania w fazie wstępnej, 

• Profil podłużny – skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego), 

• Typowe przekroje normalne (skala 1:100 lub 1:200), 

• Koncepcję przebudowy obiektu mostowego (skala 1:100 lub 1:200), 

• Przekroje podłużne i poprzeczne (skala 1:100 lub 1:200), 

• Propozycja/ koncepcja projektów podziału 

• Zaktualizowaną ortofotomapę, 

 

 

3. Prognoza ruchu oraz analiza bezpieczeństwa ruchu  

4. Analiza środowiskowa 

5. Analiza ekonomiczna wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim 
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6. Dokumentacja geotechniczna lub geologiczno-inżynierska wraz z geotechnicznymi 

warunkami posadowienia obiektów budowlanych – dla wybranego wariantu rozbudowy 

7. Projekt prac geologicznych (odwierty: 18szt na głębokości min. 2,5m, 4 szt. na głębokości 15 

m) - dla wybranego wariantu rozbudowy 

8. Warunki techniczne przebudowy sieci oraz dróg innych kategorii od właściwych zarządców 

sieci i dróg 

9. Pozytywną opinię Polskich Kolei Państwowych 

10. Badanie ugięć nawierzchni – dla wybranego wariantu rozbudowy 

11. Wypisy z ewidencji gruntów lub inny dokument zawierający wymagane dane ewidencyjne, 

12. Wykaz własności działek przeznaczonych do wykupu 

13. Program funkcjonalno- użytkowy, 

14. Koncepcja stałej organizacji ruchu 

15. Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej na nośniku CD 

 

5. PRACE PROJEKTOWE 

Przed rozpoczęciem etapu projektowania Jednostka Projektująca zobowiązana jest przedłożyć 

do Zamawiającego pierwszy Harmonogram prac projektowych w terminie do 14 dni od daty 

podpisania umowy. Harmonogramu prac projektowych wymaga zatwierdzenia ze strony 

Zamawiającego i należy go sporządzić zgodnie z ppkt 6.3 niniejszej SIWZ. 

5.1. Opracowanie dokumentacji projektowej 

Zakres projektowy zadania obejmuje całość tematu, począwszy od rozpoznania aktualnego 

stanu drogi, obiektu i uzbrojenia terenu. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do uzyskania 

warunków  technicznych dotyczących przebudowy sieci oraz dróg innych kategorii oraz 

uzyskania pozytywnej opinii Polskich Kolei Państwowych. Powyższe materiały należy uzyskać 

w zakresie wymaganym zarówno na potrzeby dokumentacji projektowej jak i realizacji inwestycji 

(budowy). Wszystkie powyżej wymienione materiały Jednostka Projektująca uzyska na swój koszt. 

Za złożenie wniosku do poszczególnych instytucji branżowych traktowane będzie 

złożenie wniosku wraz ze wszelkimi koniecznymi załącznikami po wcześniejszym uzgodnieniu 

z tut. Zarządem. 

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z odpowiednimi przepisami i 

poniższymi wymaganiami. 

5.1.1. Wymagania ogólne do dokumentacji projektowej: 
 

• Koncepcja projektowa zawierająca wszystkie branże sporządzona w trzech egzemplarzach  
 

 

• wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zamieszczona na elektronicznych nośnikach 

danych (CD, DVD lub innych np. pendrive) zarówno w formacie edytowalnym jak i 

nieedytowalnym musi odpowiadać dokumentacji projektowej przekazanej w wersji 

papierowej: 

i. wersja nieedytowalna - należy zapisać w postaci plików formatu *.pdf, należy zachować 

taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy, 

nazwy folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów, pliki należy podzielić na 

część opisową i część rysunkową, każdy rysunek powinien być zapisany w oddzielnym 

pliku, którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku, długie nazw plików i 

folderów mogą zostać skrócone, dla ułatwienia można umieścić więcej niż jeden rysunek z 

danej grupy w jednym pliku np. przekroje poprzeczne, pliki muszą być wolne od 

zabezpieczeń przed drukowaniem - w dwóch egzemplarzach, 

ii. wersja edytowalna - należy zapisać w plikach z rozszerzeniem *.doc, *.dwg, *.xls lub 

*.xlsx, należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na 

poszczególne części lub tomy, nazwy folderów muszą odpowiadać nazwom części lub 

tomów, należy przygotować oddzielne pliki dla części opisowej, rysunkowej i ew. 
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obliczeniowej, pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji, 

dane dla określonej grupy rysunków składających się na jedną całość np. plan sytuacyjny, 

niwelety, przekroje poprzeczne itp. należy przedstawić w jednym pliku (lub z ewentualnym 

podziałem na mniejsze części w przypadku dużego zakresu) z zaznaczeniem w pliku 

poszczególnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie, wszelkie pliki 

referencyjne wektorowe i rastrowe dowiązane do plików podstawowych muszą znajdować 

się w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie dochodziło do gubienia ścieżek, w 

oddzielnym folderze należy umieścić zestaw stylów linii i czcionek, które są niezbędne do 

właściwego wyświetlania zawartości plików, pliki musza być wolne od zabezpieczeń przed 

drukowaniem oraz edycją. 

Zamawiający zastrzega, iż wersja elektroniczna dokumentacji projektowej mająca stanowić 

materiały przetargowe winna być pozbawiona informacji obejmujących dane osobowe (w tym 

projektantów, sprawdzających oraz stron postępowania na etapie uzyskiwanych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń i decyzji).  

5.1.2. Opracowana dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym: 

– Ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z 

późn. zmianami). 

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 

2072, z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 1999 r. nr 43 poz. 430, z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63 poz. 735 – z późn. zm.), 

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462 – z późn. zm.), 

– Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 

tekst jednolity z późn. zm.). 

Projekty nawierzchni asfaltowych powinny być projektowane w oparciu o aktualne 

Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury: WT-1, WT-2, WT-3 

itp.  

 

5.2. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

5.2.1. Obiekty drogowe: 

• Dla drogi wojewódzkiej nr 487 i ul. Chopina w zakresie opracowania należy:  

a) wykonać inwentaryzację istniejącego pasa drogowego, 

b) wykonać koncepcje rozbudowy drogi, zgodnie z warunkami określonymi w ppkt 

5.1.1, 

c) dla wybranej koncepcji uzyskać wszystkie wymagane warunki i opinie o których 

mowa w ppkt 5.1. 

• Rozwiązania projektowe rozbudowywanej drogi powinny uwzględniać następujące 

założenia: 

– klasa techniczna drogi G (jednojezdniowa),   
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– nośność nawierzchni - 115 kN/oś,  

– szerokość pasa ruchu 3,50 m (dopuszcza się inną po uzgodnieniu z Zamawiającym), 

– szerokość chodnika 2,0 m (dopuszcza się inną po uzgodnieniu z Zamawiającym), 

– szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,5 m (dopuszcza się inną po uzgodnieniu z 

Zamawiającym), 

– pobocza gruntowe utwardzone kruszywem o szerokości nie mniejszej niż - 1,25 m, 

• Rozwiązania projektowe przebudowywanych dróg innych kategorii (gminnych i 

powiatowych) należy dostosować do istniejącego pasa drogowego i parametrów 

technicznych na dalszym odcinku w porozumieniu z zarządcą drogi. 

• Dla projektowanych skrzyżowań należy opracować analizę kierunkową natężenia i 

struktury ruchu oraz wykonać obliczenia przepustowości wraz z przedstawieniem 

przejezdności przez zaprojektowane skrzyżowania (dopuszcza się odstąpienia od 

powyższego po uzgodnieniu z Zamawiającym) 

5.2.2. Obiekty inżynierskie i mostowe:  

• Dla obiektów inżynierskich i mostowych, zinwentaryzowanych przez Jednostkę 

Projektową, znajdujących się w zakresie opracowania należy:  

a) wykonać inwentaryzację istniejących obiektów, 

b) wykonać projekt koncepcyjny przebudowy tych obiektów, zgodnie z warunkami 

określonymi w ppkt 5.1.1, 

c) uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o 

których mowa w ppkt 5.1. 

• Rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich i mostowych winny obejmować 

uzyskanie klasy nośności  obiektu A (wg PN - 85/S-10030), uzyskanie przekroju 

poprzecznego zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi przepisami oraz 

uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z projektem drogowym. Proponowane 

rozwiązania projektowe należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

• Należy uwzględnić możliwość zaprojektowanie murów oporowych w miejscach 

uzasadnionych technicznie i ekonomicznie oraz zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

5.2.3. Inne obiekty: 

• Projektowane do przełożenia lub regulacji cieki wodne powinny spełniać 

zaakceptowane przez Zamawiającego wymagania użytkowników tych obiektów.  

• Urządzenia ochrony środowiska: 

a) urządzenia podczyszczania wód opadowych 

Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie 

zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować przyspieszenie 

rozkładu niektórych zanieczyszczeń organicznych, powodować asymilację 

zanieczyszczeń eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji 

szkodliwych dla środowiska. 

b) urządzenia ochrony akustycznej  

Należy uwzględnić możliwość zaprojektowania urządzeń ochrony akustycznej w 

miejscach wynikających z uzgodnień dokumentacji projektowej po wcześniejszej 

akceptacji ze strony Zamawiającego. 

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego  

W trakcie opracowywania projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym należy uwzględnić 

zaprojektowania azylu dla pieszych, wysp spowalniających, aktywnego oznakowania 

oraz kocich oczek. 

• Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą. 
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a) należy przewidzieć kanalizację deszczową w miejscach uzasadnionych technicznie i 

ekonomicznie a także w miejscach wynikających z uzgodnień dokumentacji 

projektowej, 

b) należy przewidzieć podczas opracowywania projektu oświetlenie przejść dla pieszych, 

przystanków komunikacji zbiorowej oraz ewentualne uzupełnienie oświetlenia ciągów 

pieszych i rowerowych w miejscach tego wymagających zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 

1999 r. nr 43 poz. 430, z późn. zm.). Oświetlenia przejścia dla pieszych należy 

projektować jako dedykowane zapewniające dwustronne oświetlenie przejścia. Zgodnie 

z zasadami „Podręcznika dla organizatorów ruchu pieszego OCHRONA PIESZYCH” 

wydanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pkt. 7.5.2. Zaleca 

się aby projektowane oświetlenie było zasilane z sieci elektroenergetycznej,  

c) należy uwzględnić zaakceptowane przez Zamawiającego wstępne wymagania 

dotyczące urządzeń infrastruktury nie związanych z drogą, które będą wydane przez 

odpowiednich użytkowników tych urządzeń. 

 5.2.4. Dostępność do obiektów budowlanych 

Zgodnie z zapisami Art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych projektowane 

obiekty budowlanych powinny być dostosowane do potrzeb wszystkich  użytkowników, w 

tym  do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W związku z powyższym w uzgodnieniu z 

Zamawiającym w projekcie należy uwzględnić odpowiednie rozwiązania projektowe m. in.: 

płyty integracyjne (np. na przejściach dla pieszych i peronach), pochylnie, podjazdy, 

obniżenia krawężników, wyjazdy i wjazdy, stanowiska postojowe samochodów osób 

niepełnosprawnych itp. 

 

5.3. Wymagania szczegółowe do dokumentacji projektowej 

5.3.1. Koncepcja projektowa 

Jednostka Projektująca celem przedstawienia Zamawiającemu przyjętych założeń 

projektowych zobowiązana do sporządzenia koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej 

(przedłożyć w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna). Koncepcja podlega zatwierdzeniu ze 

strony Zamawiającego i należy ją opracować w terminie określonym w harmonogramie prac 

projektowych. Koncepcja powinna zawierać ewentualne rozwiązania wariantowe (min. 2). 

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przyjętych założeń projektowych w koncepcji 

uprawnia Jednostkę Projektującą do prowadzenia dalszych prac projektowych. Jednakże 

zatwierdzenie koncepcji nie zawalania Jednostki Projektującej z obowiązku wprowadzania zmian 

w założeniach projektowych w związku z uzyskanymi warunkami opiniami oraz w związku ze 

zmianami  obowiązujących przepisów. 

Na podstawie uzgodnionej koncepcji Zamawiający podejmie decyzję, o potrzebie  

wykonania opracowań projektowych zawartych w ww. wyszczególnieniu, które posiadają 

oddzielne pozycje w Formularzu Cenowym. Jeżeli w myśl decyzji Zmawiającego, opracowania te 

nie będą nakazane do wykonania, to zostaną one anulowane z umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie pomniejszone o wartość anulowanych opracowań 

projektowych (wg Formularza Cenowego). 

Koncepcja projektowa powinna zawierać: 

a) Część opisową, która powinna w szczególności zawierać: 

 rodzaj, lokalizację i cel inwestycji 

 opis stanu istniejącego, w tym zagospodarowania pasa drogowego i rozwiązań 

instalacyjnych występujących w obrębie inwestycji, 
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 opis proponowanych rozwiązań projektowych, w tym zagospodarowania pasa 

drogowego oraz parametry techniczne (m.in.: klasa drogi, prędkość projektowa, 

prędkość miarodajna, nośność nawierzchni), 

 proponowany sposób odwodnienia pasa drogowego, 

 zakres proponowanych zmian w odniesieniu do infrastruktury technicznej w pasie 

drogowym nie związane z drogą, 

 uzyskane wytyczne, warunki techniczne itp. (jeśli takowe są w posiadaniu Jednostki 

Projektującej), 

 wstępna analiza i prognoza ruchu drogowego wraz z określeniem kategorii ruchu, 

 propozycje rozbiórek. 

b) Część graficzną składający się co najmniej poniższych rysunków: 

 plan orientacyjny, 

 plan sytuacyjny ( skala 1:500), 

 propozycja przekroju normalnego  (1:50  1:100), 

 przekroje podłużne  (1:100/1000  1:200/2000), 

 charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 –1:200) – w zależności od potrzeb, 

 rysunki obiektów inżynierskich i mostowych, 

 rysunki innych obiektów, urządzeń i infrastruktury, 

 rysunki obiektów przewidzianych do rozbiórki. 

c) Sugerowaną technologię wykonania zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych 

obiektów budowlanych, a w szczególności obiektów inżynierskich (mostów, 

wiaduktów, przepustów). Należy przedstawić w formie opisowej. 

W przypadku występowania w koncepcji nieścisłości, niejasności bądź innych czynników 

utrudniających jej uzgodnienie ze strony Zamawiającego, Jednostka Projektująca zobowiązana 

jest do uzupełnienia i skorygowania koncepcji w zakresie zgodnym z zaleceniem kierownika 

projektu. 

5.3.2. Koncepcja urządzenia zieleni  

Jednostka Projektująca zobowiązana sporządzić opracowania w zakresie urządzenia zieleni 

w projektowanym pasie drogowym. W zakresie branży dendrologicznej należy: 

– wykonać szczegółową inwentaryzację zieleni (z określeniem wielkości i gatunków drzew) 

przyległej i kolidującej z projektowaną inwestycją wraz z planem wyrębu (w formie graficznej 

i opisowej) co będzie stanowiło integralny składnik dokumentacji projektowej, 

– sporządzić koncepcję  zagospodarowania i nasadzenia zieleni, który powinien zawierać sposób 

pielęgnacji istniejącej roślinności pozostawionej w pasie drogowym oraz wykaz i plan 

nasadzenia nowej roślinności (całość w formie graficznej i opisowej). 

 

5.3.3. Koncepcja konstrukcji nawierzchni 

Jednostka Projektująca po rozpoznaniu podłoża gruntowego i istniejącej konstrukcji 

nawierzchni drogowej, o czym mowa w ppkt 5.4 oraz po opracowaniu analizy i prognozy ruchu 

drogowego, zobowiązana jest do wykonania koncepcji konstrukcji nawierzchni drogowej.  

Koncepcja konstrukcji nawierzchni będzie stanowiła uzupełnienie koncepcji projektowej (ppkt 

5.3.1). W opracowaniu tym należy przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego 

propozycje konstrukcji nawierzchni drogowych dla przedmiotowego zadania w co najmniej 2 

wariantach. Celem zatwierdzania konstrukcji nawierzchni drogi w załączeniu do projektu 

konstrukcji nawierzchni należy przedłożyć do Zamawiającego Specyfikacje Techniczne 

proponowanych warstw bitumicznych. 
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5.3.4. Opracowania z zakresu ochrony środowiska 

Jednostka Projektująca zobowiązana jest do wykonanie opracowań z zakresu ochrony 

środowiska wymaganych na podstawie przepisów szczegółowych i wymogów nałożonych przez 

właściwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki administracji publicznej lub wynikających z 

obowiązujących przepisów /Ustawa z dnia 3 października  2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r. poz. 353 – z późn. zm.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/. Celem 

niniejszych opracowań jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W cenie 

ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów, gdyż cena ofertowa nie będzie 

korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych prac dotyczących oceny oddziaływania 

na środowisko. W zakresie tym należy: 

– przygotować wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz sporządzić 

i pozyskać wszelkie niezbędne materiały do tego wniosku i do uzyskania decyzji (w tym m.in.: 

mapy, plany,  wypisy, zestawienia), 

– opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia w zakresie zgodnym z ww. przepisami (4 egz. 

papierowe + 2 egz. w wersji elektronicznej), 

– opracować raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jeśli będzie wymagany – w 

zakresie określonym stosownymi przepisami i postanowieniami właściwych jednostek 

administracji publicznej (4 egz. papierowe + 2 egz. w wersji elektronicznej); raport 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać ewentualne warianty 

inwestycji; w uzgodnieniu z Zamawiającym należy wskazać wariant preferowany. 

5.4. Dokumentacja geotechniczna 

W celu opracowania prawidłowej dokumentacji projektowej wymagane jest rozpoznanie 

podłoża gruntowego i istniejącej konstrukcji nawierzchni drogowej, wg poniższego. Niżej podane 

metody badań, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W cenie ofertowej należy 

uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyż cena ofertowa nie będzie 

korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. 

5.4.1. Projekt prac geologicznych 

Projekt prac geologicznych powinien zawierać opis planowanych do wykonania robót, 

szczegółowy wykaz odwiertów wraz z planem sytuacyjnym przedstawiającym lokalizację tych 

odwiertów. Zalecane jest równomierne rozmieszczeni odwiertów w odniesieniu do długości 

przebudowywanych odcinków dróg. W przypadkach tego wymagających należy sporządzić 

projekt robót geologicznych spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów 

robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 

2011 nr 288 poz. 1696) oraz uzyskać zatwierdzenie tego projektu przez właściwy organ 

administracji geologicznej zgodnie przepisami z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 – tekst jednolity z późn. zmianami). Projekt 

prac geologicznych wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. 

5.4.2. Dokumentacja geologiczna 

 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, a w przypadku stwierdzenia gruntów 

niejednorodnych dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami 

posadowienia obiektów budowlanych wynikających z właściwych rzeczowo i przedmiotowo 

przepisów oraz istniejących warunków terenowych. Geotechniczne warunki posadowienia 

obiektów inżynierskich są opracowaniem projektowym wymaganym przepisami ustawy z dnia 

07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 – tekst jednolity z późn. zmianami) i 

winny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

W celu określenia stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania drogowej 

budowli ziemnej powinny być prowadzone badania i ocena parametrów geotechnicznych zgodnie 

z Polskimi Normami i przepisami odrębnymi. W celu dokonania oceny podłoża oprócz 
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podstawowych badań geotechnicznych powinny być przeprowadzone badania specjalistyczne, w 

szczególności: 

1. badania potrzebne do oceny przydatności gruntu podłoża budowli ziemnej, zgodnie z Polskimi 

Normami,  

2. badania wysadzinowości gruntu: kapilarności biernej Hkb, wskaźnika piaskowego WP, 

pęcznienia liniowego,  

3. wskaźnika nośności CBR,  

4. ocena zagęszczenia: maksymalna gęstość objętościowa Pds, wskaźnik zagęszczenia Is, moduły 

odkształcenia: pierwotny (E1) i wtórny (E2),  

5. właściwości gruntów antropogenicznych.  

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badań geologicznych i geotechnicznych 

podłoża gruntowego powinna spełniać wymagania określone w Katalogu Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

Do powyższej dokumentacji należy załączyć analizę nośności nawierzchni. 

Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu w trakcie prac projektowych, przed 

wystąpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. Ostateczna liczba egzemplarzy 

dokumentacji z zakresu rozpoznania podłoża gruntowego przekazana na rzecz Zamawiającego 

winna wynosić 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 

5.4.3. Badanie nośności nawierzchni 

W celu określenia zakresu koniecznej przebudowy istniejącej konstrukcji nawierzchni 

drogowej oraz określenia jej ewentualnej przydatności do dalszego użytkowania, Jednostka 

Projektująca zobowiązana jest do wykonania badania nośności nawierzchni metodą ugięć. 

Badanie to należy wykonać oddzielnie dla każdego z pasów ruchu na całej długości 

przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej. Badania te należy wykonać metodyką zgodną z 

obowiązującymi przepisami i normami. Na podstawie wykonanych badań należy sporządzić 

opracowanie zawierające analizę nośności istniejącej nawierzchni. Analiza ta powinna zawierać 

opis przyjętych metod badawczych, wyniki badań wraz z ich analizą i interpretacją oraz wnioski i 

zalecenia. 

5.4.4. Warunki prowadzenia prac geologiczna 

Jednostka Projektująca jest zobowiązana przekazać do Zamawiającego harmonogram 

wykonywania prac geologicznych oraz wykonania badań nawierzchni metodą ugięć wraz z 

określeniem bezpośredniego wykonawcy tych robót w terminie nie krótszym niż na 7 dni przed 

ich rozpoczęciem. Ponadto Jednostka Projektująca nie później niż w dniu złożenia harmonogramu 

wykonywania prac geologicznych przekaże do Zamawiającego projekt prac geologicznych, o 

którym mowa w ppkt 4.4.1 wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas 

wykonywania badań (odwiertów i pomiarów ugięć nawierzchni). Wykonanie prac geologicznych 

oraz badań nawierzchni metodą ugięć bez zachowania powyższych warunków będzie skutkowało 

brakiem akceptacji ze strony Zamawiającego opracowanej na tej podstawie dokumentacji 

geotechnicznej bądź geologiczno-inżynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia 

obiektów budowlanych. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Bieżąca kontrola postępu prac projektowych i jakości opracowań 

Jednostka Projektująca na etapie prac projektowych zobowiązana jest do uzgadniania z 

Zamawiającym na bieżąco poszczególnych opracowań projektowych dla całości tematu oraz 

uzyskania akceptacji ostatecznych wersji tych opracowań.  

Akceptacja Zamawiającego bądź zapłata częściowa za wykonane i odebrane elementy 

zadania nie zwalnia Jednostki Projektującej z obowiązku dokonywania zmian w przekazanych 

opracowaniach wynikających z późniejszych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, sprawdzeń czy też 
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decyzji. Powyższe odnosi się również do konieczności bieżącego uaktualniania zaakceptowanych 

elementów zadania w związku ze zmianą obowiązujących przepisów. 

Wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień podlegają 

zaopiniowaniu ze strony Zamawiającego. 

Celem bieżącego informowania o postępie prac projektowych Jednostka Projektująca ma 

obowiązek przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych raportów zaawansowania prac 

projektowych. Raport ten winien zawierać wyszczególnienie dokonanych czynności 

projektowych oraz procentowe zawansowanie wykonania poszczególnych elementów 

harmonogramu prac projektowych. Powyższy raport należy przedłożyć do Zamawiającego nie 

później niż 10 dnia każdego miesiąca. 

6.2. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez Kierownika projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Jednostką 

Projektującą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w 

sprawie dokumentacji projektowej: 

Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Jednostki Projektującej, 

Zamawiającego i Kierownika projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi 

celami są: 

 prezentacja przez Jednostką Projektującą sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym omówienie zagadnień 

związanych z koordynacją infrastruktury technicznej), 

 prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z własnych przeglądów opracowań 

projektowych, 

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony 

jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie), 

 omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 

 uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania. 

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w zależności od potrzeb w celu 

konsultacji dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia, jednakże nie rzadziej niż raz na dwa 

miesiące. 

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika projektu i Jednostki 

Projektującej, przy udziale Jednostki Projektującej, Kierownika projektu i innych stron, której 

celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego 

dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywać się 

będą z inicjatywy Jednostki Projektującej lub Kierownika projektu. 

Kierownik projektu i Jednostka Projektująca mogą od siebie wzajemnie zażądać 

uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania 

opracowań objętych Umową. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii 

protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązana jest Jednostka Projektująca. 

Kierownik projektu może zlecić, przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych 

niezależnemu wykonawcy. Kierownik projektu będzie przekazywał Jednostce Projektującej 

pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących; prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, 

pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych 

Kierownik projektu może natychmiast wstrzymać prace Jednostki Projektującej i dopuści dalsze 

prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Jednostki Projektującej zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

6.3. Harmonogram prac projektowych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Jednostka 

Projektująca  zobowiązana jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu terminowego 
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prowadzenia prac według, których prowadzone będą poszczególne etapy projektu. Harmonogram 

prac projektowych należy sporządzić wg załączonej do SIWZ tabeli. 

6.3.1. Pierwszy Harmonogram prac projektowych 

Pierwszy Harmonogram prac projektowych należy przedłożyć do Zamawiającego w 

terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Według Harmonogramu prac projektowych 

prowadzone będą poszczególne etapy projektu. W pierwszym Harmonogramie prac projektowych 

Jednostka Projektująca uwzględni wszystkie terminy określone w załączonej Tabeli opracowań  

projektowych (wg poniższego zestawienia). 

 Zaktualizowana ortofotomapa 

 
 Propozycja / koncepcja projektów podziału 

 Koncepcja projektowa dla dwóch wariantów rozbudowy 

 Koncepcja przebudowy obiektu mostowego 

 Karta informacyjna przedsięwzięcia  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

 Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia 

 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia 

 Projekt prac geologicznych dla wybranego wariantu 

 Dokumentacja geotechniczna lub geologiczno-inżynierska wraz z geotechnicznymi warunkami 

posadowienia obiektów budowlanych 

 Badanie nośności nawierzchni metoda ugięć  

 Analiza ekonomiczna i środowiskowa, szacunkowy kosztorys inwestorski 

 Program funkcjonalno – użytkowy 

 Koncepcja stałej organizacji ruchu 

 Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu 

 

Terminy zmieszczone w harmonogramie prac projektowych są terminami zatwierdzenia 

poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, w związku z czym termin dostarczenia 

materiałów i opracowań projektowych do Zamawiającego powinien uwzględniać czas potrzebny 

na ich weryfikację w tut. Zarządzie tj. 21 dni. 

Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu ze strony Zamawiającego. Prace 

projektowe mogą być prowadzone tylko i wyłącznie zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem 

prac projektowych. 

Przy określaniu w Harmonogramie prac projektowych terminów poszczególnych elementów 

zgodnie z załączoną tabelą Jednostka Projektująca uwzględni m.in.:  

 elementy opracowań projektowych, 

 terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: 

mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, 

badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, prezentacje, 

opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, -odbiór, zatwierdzenie, 

 kolejność w jakiej Jednostka Projektująca proponuje realizować poszczególne elementy 

opracowań projektowych, 

 rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
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 takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Kierownik projektu. 

 

6.3.2. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych 

W przypadku wystąpienia takiej konieczności jest możliwa aktualizacja Harmonogramu prac 

projektowych, która powinna odbywać się wg następującej procedury: 

a) Jednostka Projektująca zobowiązana jest przedkładać Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni 

od daty: 

 polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy 

wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem 

prac projektowych, 

 wprowadzenia zmian w Umowie, 

 nieprzewidzianych zmian, zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

b) Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile 

będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni 

od daty przedłożenia do zatwierdzenia. Jednostka Projektująca będzie wykonywał 

aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. Zatwierdzenie 

Harmonogramu prac projektowych przez Kierownika projektu nie zwolni 

Jednostki Projektującej z żadnych zobowiązań Umownych.  

c) Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych obowiązują wszystkie wymogi 

takie jak przy sporządzeniu pierwszego Harmonogramu prac projektowych (pkt 8.3.1). 

Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych niedopuszczalne pomijanie 

poszczególnych elementów tabeli, zmienianie ich treści, jak również zmienianie 

terminów wykonania elementów niezależnych od przedmiotu aktualizacji. 

6.4. Prace pomiarowe i badawcze 

6.4.1. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

• Jednostka Projektująca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac 

pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. 

• Jednostka Projektująca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 

przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

• Jednostka Projektująca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Jednostka Projektująca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

• Jednostka Projektująca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

• Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 

(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i 

górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Jednostka Projektująca 

zobowiązana jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 

odpowiednie władze i Kierownika projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

• Podczas wykonywania opracowań projektowych Jednostka Projektująca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 



25 

 

6.4.2. Materiały do badań i prac projektowych 

• Jednostka Projektująca będzie stosowała tylko takie materiały do wykonania badań i prac 

projektowych, które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. 

• Jednostka Projektująca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 

projektowych. 

 

 7.  WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

• Jednostka Projektująca jest odpowiedzialna za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz 

poleceniami Kierownika projektu. 

• Jednostka Projektująca jest odpowiedzialna za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte 

zgodnie z Umową. Jednostka Projektująca jest odpowiedzialna za stosowane metody 

wykonywania opracowań projektowych. 

• Jednostka Projektująca jest zobowiązana znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialna 

za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust l i 2 

ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

• Jednostka Projektująca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialna za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 

nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Jednostkę Projektującą pokryje Jednostka 

Projektująca. 

• Jednostka Projektująca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 

przez rzeczoznawcę budowlanego. 

• Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Kierownikowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 

odwoławczego. 

7.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 

terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 

szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu 

oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: 

odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest 

zadaniem Jednostki Projektującej (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach 

Istotnych Warunków Zamówienia wymagań w zakresie szczegółowości opracowań 

projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 

uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 

etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 
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7.3. Szata graficzna 

Jednostka Projektująca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 

wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r. poz. 290 z późn. zmianami) a szczególnie:     

• zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, część opisowa będzie pisana na  

komputerze, 

• jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

• ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

• całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, która zabezpiecza dokumentację 

przed dekompletacją na odwrocie której będzie spis treści, 

• rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki  

poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

• jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Ponadto wymaga się aby: 

• części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formacie 

*.doc, 

• obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą programu posiadającym 

rozszerzenie nazw plików  *.ath lub *.kst, przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień,  

• projekty zagospodarowania terenu były wykonane w formacie *.dxf i *.dwg w celu 

wprowadzenia w późniejszym czasie przez Zamawiającego do programu ewidencji dróg 

EDIOM, 

• oprócz powyższego wszystkie rysunki i teksty zostaną wykonane i dostarczone w wersji 

elektronicznej w formacie  *.pdf.  Rozmiar wyżej wymienionych plików - max 5 MB. 

Tekst dokumentacji projektowej i przetargowej należy sporządzić zgodnie z zasadami języka 

polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i 

interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, 

wyróżnienia, pogrubienia, kursywa.  

Przed przekazaniem opracowań projektowych do końcowej akceptacji Jednostka 

Projektująca przedstawi Kierownikowi projektu proponowany spis teczek i ich zawartości oraz 

ogólną szatę graficzną opracowań projektowych. 

7.4. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

• Jednostka Projektująca będzie odpowiadała za ochronę opracowań projektowych i za 

wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych.  

• Jednostka Projektująca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do 

czasu przekazania ich Zamawiającemu. 

• Jednostka Projektująca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 

końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w 

skład dokumentacji projektowej. 

 

8.5. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zamówienie 

oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

8.6. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, licząc od daty protokólarnego 

przekazania przez wykonawcę zamówienia i przyjęcia go przez zamawiającego jako 
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należycie wykonanego (przekazania zamawiającemu przez wykonawcę kompletnej 

dokumentacji projektowej). 

8.7. Termin wymaganego okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne upłynie po uzyskaniu 

ostatecznej decyzji upoważniającej do realizacji inwestycji. 

8.8. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6 ustawy Pzp, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy 

obliczaniu jego wartości. Zamawiający udzieli zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych usług, wyszczególnionych w formularzu cenowym zamówienia podstawowego 

i zgodne z przedmiotem zamówienia, gdy będzie posiadał niezbędne środki finansowe. 

8.9. Zgodnie z zapisami art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o 

zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1020) zamawiający zobowiązuje wykonawcę lub podwykonawcę, przy 

realizacji przedmiotowego zadania, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wymienione poniżej. Rodzaj czynności wykonywanych w zakresie 

realizacji zamówienia: 

a) czynności administracyjno-biurowe na potrzeby realizacji zamówienia – minimum 1 

osoba, 

b) sporządzanie opracowań projektowych niewymagających pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie, jak również sporządzanie pozostałych opracowań 

projektowych pod nadzorem projektanta w specjalności drogowej (w ramach praktyki 

zawodowej wymaganej do uzyskanie uprawnień budowlanych) zwanej dalej asystentem 

projektanta – minimum 1 osoba. 

Osoby określone powyżej stosownie do zakresu wykonywanych przez siebie czynności są 

zobowiązane na żądanie zamawiającego do udzielania w imieniu wykonawcy informacji 

i wyjaśnień odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia, uzyskanych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń decyzji, o których mowa w podpunkcie 8.3.5.1 oraz postępów prac 

projektowych. 

W stosunku do osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zamawiający 

wymaga przestrzegania wszystkich ustaleń dokonanych pomiędzy wykonawcę a 

zamawiającym, jak również określonych niniejszą specyfikacją. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób skierowanych 

do realizacji zamówienia, o których mowa powyżej. 

Osoby wykonujące czynności wymienione powyższej, niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia, muszą być zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowę o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz.U z 2014 poz. 1502 z późn. zm.). 

Powyższy wymóg nie jest wymagany w przypadku, gdy wyżej wymienione czynności 

(przez cały okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym 

działalność gospodarczą, które będą wykonywać wyżej wymienione czynności osobiście na 

podstawie łączącego je z Wykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 

8.9.1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od 

daty zawarcia umowy oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności 

wymienione w punkcie 8.9, co do których zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz.U z 2014 poz. 1502 z późn. zm.). 

8.10. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia w celu dostosowania projektowanych 
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obiektów budowlanych do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia 

dostępności do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W związku z powyższym 

w uzgodnieniu z zamawiającym w projekcie należy uwzględnić odpowiednie rozwiązania 

projektowe m.in.: płyty integracyjne (np. na przejściach dla pieszych i peronach), pochylnie, 

podjazdy, obniżenia krawężników, wyjazdy i wjazdy, stanowiska postojowe samochodów 

osób niepełnosprawnych itp. 

8.11. Wymagania odnośnie udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. 

W przypadku powołania się, przez wykonawcę na zdolności techniczne lub zawodowe 

podmiotu trzeciego, zamawiający wnosi następujące wymagania i warunki udziału 

podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia: 

a) podmiot trzeci, na którego zdolności powołuje się wykonawca będzie realizował całość 

lub tę część zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane, 

b) podmiot trzeci realizujący cześć przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do 

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach w sprawie dokumentacji projektowej (o których 

mowa w podpunkcie 8.3.6.2) dotyczących tej części zamówienia, jak również na żądanie 

zamawiającego do udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanej części 

zamówienia, 

c) podmiot trzeci realizujący całość przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do 

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach w sprawie dokumentacji projektowej (o których 

mowa w podpunkcie 8.3.6.2) oraz na żądanie zamawiającego do udzielania informacji 

i wyjaśnień w zakresie realizowanego zamówienia, 

d) udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia będzie uznany i traktowany tak jak 

udział podwykonawcy, zgodnie ze stosownymi zapisami umowy – załącznik do niniejszej 

specyfikacji. 

e) przy udziale podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia § 5 ust. 6 umowy stosuje się 

odpowiednio, 

f) zamawiający nie dopuszcza, aby działania podmiotu trzeciego przy realizacji 

zamówienia ograniczały się jedynie do roli sprawdzającego. 

 

9. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował następujące kryteria 

i ich znaczenie: 

1) cena – 60%, 

2) doświadczenie projektanta drogowego – 40%. 

9.2. Sposób oceniania ofert i przydzielania punktów. 

 

Maksymalna ilość punktów w kryteriach wynosi 100 punktów. 

 

1. Ocena punktowa za cenę oferty. 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru 

pomnożona przez wagę kryterium 60%: 

 

cena = (Cmin / Cb)*100 punktów*60% 

 

gdzie: 

Cmin – cena najniższej oferty, 

Cb – cena badanej oferty. 
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2. Ocena punktowa za doświadczenie projektanta drogowego. 

Kryterium doświadczenie projektanta drogowego będzie rozpatrywane na podstawie 

dodatkowego doświadczenia, osoby zaproponowanej na stanowisko projektanta branży 

drogowej wykazanej w załączniku nr 1a, zdeklarowanego w formularzu oferty. 

 

 

Ilość punktów za doświadczenie projektanta branży drogowej zostanie przyznana w 

następujący sposób: 

a) skierowanie do pełnienia funkcji projektanta branży drogowej osoby posiadającej 

minimalne doświadczenie wymagane w podpunkcie 4.3.2.a) – 0 punktów, 

b) skierowanie do pełnienia funkcji projektanta branży drogowej osoby posiadającej 

większe doświadczenie niż wymagane w podpunkcie 4.3.2.a) o 1 projekt budowlano-

wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, który dotyczył budowy lub rozbudowy* 

drogi o parametrach klasy G** lub wyższej – 20 punktów, 

c) skierowanie do pełnienia funkcji projektanta branży drogowej osoby posiadającej 

większe doświadczenie niż wymagane w podpunkcie 4.3.2.a) o 2 i więcej projektów 

budowlano-wykonawczych lub budowlanych i wykonawczych, które dotyczyły budowy 

lub rozbudowy* dróg o parametrach klasy G** lub wyższej – 40 punktów. 

* – obejmującą co najmniej pełną wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z 

infrastrukturą. 

** – lub drogi o równoważnych parametrach w przypadku projektów realizowanych poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

W przypadku wykazania więcej niż jednego projektanta branży drogowej dodatkowe 

doświadczenie tych osób nie sumuje się. Do oceny oferty będzie brane pod uwagę 

dodatkowe doświadczenie tylko tego projektanta, który spełnia wymagania udziału 

w postępowaniu oraz kryteria oceny oferty. 

Jeżeli wykazany projektant branży drogowej i jego dodatkowe doświadczenie będą miał 

wpływ na punktację oferty i jej wybór, to wykonawca nie może w trakcie badania i oceny 

ofert go zmienić lub uzupełnić w sposób, który mógłby wpłynąć na punktację, gdyż 

naruszałoby to zasady równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji 

i przejrzystości postępowania. 

W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w treści oferty dodatkowego doświadczenia 

osoby zaproponowanej na stanowisko projektanta branży drogowej, zamawiający wstępnie 

uzna, że wykonawca spełnia warunek doświadczenia projektanta branży drogowej 

w minimalnym zakresie i nie przyzna dodatkowych punktów w tym zakresie. 

Doświadczenie, które polegało na aktualizacji dokumentacji projektowej nie będzie 

uznane jako spełniające powyżej opisane warunki. 

 

9.3. Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny kryteriów będą 

wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

9.4. Oferta, która uzyska najwyższą, łączną liczbę punktów z dwóch kryteriów oceny ofert 

według wzoru: 

 

ocena oferty = cena + doświadczenie projektanta drogowego 

 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną 

liczbą punktów. 

9.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
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spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

 

10. PODWYKONAWSTWO. 

10.1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

10.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w formularzu oferty części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców. 

10.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub 

usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. 

10.4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawców zostały określone w projekcie 

umowy. 

 

11. TERMIN WYKONANIA UMOWY. 

11.1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.08.2018 r. 

(wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej). 

 

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 
12.1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu 

zamówienia na załączniku nr 1. 

12.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o formularz cenowy sporządzony 

na załączniku nr 2. 

12.3. Formularz cenowy należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w 

formularzu, wyliczając poszczególne ceny jednostkowe netto. 

12.4. Wykonawca oblicza cenę ofertową netto sumując wartości poszczególnych elementów 

zamówienia (formularza cenowego). Do tak wyliczonej ceny ofertowej netto dodaje wartość podatku 

VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT wykonawca zamieszcza w ofercie jako cenę ofertową 

brutto. 

12.5. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w formularzu 

cenowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do formularza 

cenowego, w tym pomijać jakiejkolwiek pozycji w formularzu cenowym, oferta taka będzie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12.6. Wszystkie błędy ujawnione w formularzu cenowym, w opisie przedmiotu zamówienia lub 

innych częściach specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawca powinien zgłosić 

zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

12.7. Cena oferty w odpowiednich pozycjach rozliczeniowych winna obejmować całkowity 

koszt wykonania elementu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące 

wykonaniu usług, o których mowa w niniejszej specyfikacji, jakie wykonawca poniesie za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

12.8. Ceny określone w kosztorysie ofertowym zostaną ustalone na okres ważności umowy 

i mogą podlegać zmianom na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik do niniejszej specyfikacji. 

12.9. Wszystkie ceny powinny być podawane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 
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12.10. Cena oferty winna być wyrażona w nowych złotych polskich (PLN). 

12.11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany wysokości 

podatku VAT. 

12.12. Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy. 

12.13. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

13. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia dokonywane będą w nowych 

złotych polskich. 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
15. WADIUM. 

15.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym przed upływem terminu składania 

ofert w wysokości 2.600,00 PLN. 

15.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
– pieniądzu, 

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

– gwarancjach bankowych, 

– gwarancjach ubezpieczeniowych, 

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

15.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego 

w Banku Millennium O/Opole dla: 

a) rozliczeń krajowych nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581, 

b) rozliczeń zagranicznych nr PL73 1160 2202 0000 0002 5573 0581 kod SWIFT 

BIGBPLPW. 
Oferta jest zabezpieczona wadium, jeżeli wpłacona przelewem kwota w chwili składania 

ofert znajduje się na powyższym koncie. 

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, należy złożyć w oryginale razem z ofertą 

w kopercie i musi obejmować cały okres związania ofertą, określony w punkcie 14. Kopię 

wadium należy dołączyć do oferty. 

Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium nie będzie 

rozpatrywana, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 

15.4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu 15.10. 

15.5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający 

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jego wniesienia żądano. 

15.6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
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15.7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie punktu 15.4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego. 

15.8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

15.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

– odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

– nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

– zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

15.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

16.1. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

całkowitej brutto podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 

zamawiającego wynikającego z umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy 

zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej 

lub kilku następujących formach: 

– pieniądzu na konto zamawiającego w Banku Millennium O/Opole dla: 

a) rozliczeń krajowych nr 73 1160 2202 0000 0002 5573 0581, 

b) rozliczeń zagranicznych nr PL73 1160 2202 0000 0002 5573 0581 kod SWIFT 

BIGBPLPW 

(na zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być przeznaczone wadium 

wniesione w pieniądzu – po uprzednim pisemnym wniosku wykonawcy), 

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

– gwarancjach bankowych, 

– gwarancjach ubezpieczeniowych, 

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

16.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone 

wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu zamówienia pozostanie 30% wysokości zabezpieczenia, które zostanie 

zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

16.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zwracane jest 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
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16.4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. 

16.5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

16.6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 

30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

16.7. Wypłata, o której mowa w punkcie 16.6, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

17.1. Ofertę należy składać w kancelarii (parter – pokój nr 10) Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w terminie do dnia 29.06.2016 r. do godz. 11:00. 

17.2. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.. 

 

18. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

18.1. Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.06.2016 r. o godz. 11:15 w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju nr 211 (II piętro). 

18.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

18.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, doświadczenia 

projektanta drogowego, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 

18.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, doświadczenia projektanta drogowego, okresu 

gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

19. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT. 

19.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. 

19.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem 

punktu 19.3 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 

19.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
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– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

20. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ. 

20.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienia udzielone będą niezwłocznie na piśmie na 

wniosek wykonawcy, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

20.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie po upływie terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 19.1, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

20.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w punkcie 20.1. 

20.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a 

także zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację 

istotnych warunków zamówienia. 

20.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

20.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert 

i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej i przekaże informacje 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

20.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

21. NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

W sprawach przedmiotu zamówienia: Iwona Sieręga – Wydział Planowania 

i Przygotowania Inwestycji, Adam Kopij – Wydział Budowy (dotyczących obiektu 

mostowego), tel. 77 459 18 53, 77 459 18 48 w godz. 07:00–15:00. 

W sprawach procedury przetargowej: Bartosz Różycki, Paweł Kłonowski – Wydział 

Zamówień Publicznych, tel. 77 459 18 28, 77 459 18 27 w godz. 07:00–15:00. 

 

22. ODRZUCENIE OFERT. 

22.1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
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g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, na przedłużenie terminu związania ofertą, 

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający 

żądał wniesienia wadium, 

j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

23. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

23.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione 

w przypadkach, gdy: 
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostały 

złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

23.2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert. 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

24. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY. 

24.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. 

24.2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 

ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a 

w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy prawo zamówień publicznych, 

braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

24.3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

informacja, o której mowa w podpunkcie 24.2b), zawiera wyjaśnienie powodów, dla 

których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

24.4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w podpunktach 24.2a) i 24.2d), 

na stronie internetowej. 



36 

 

24.5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w punkcie 24.2, jeżeli ich 

ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

24.6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli 

zostało przesłane w inny sposób. 

24.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w punkcie 24.6, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

złożono tylko jedną ofertę. 

24.8. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 

zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

24.9. W terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty, wybrany wykonawca 

zobowiązany będzie do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik do niniejszej 

specyfikacji. 

24.10. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej. 

24.11. 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. 

 

25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

25.1. 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. 

25.2. 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. 

25.3. 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. 

25.4. 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. 

25.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

25.6. 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 przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 



37 

 

25.7. 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. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo 

w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

25.8. 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. 

25.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 25.7 i 25.8 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. 

25.10. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni 

od dnia otrzymania 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. 

25.11. 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. 

25.12. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa 

Izby. 

25.13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

 

26. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

nr 1 – formularz oferty, 

nr 1a – wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert 

nr 2 – formularz cenowy, 

nr 3 – wstępnie wypełniony przez zamawiającego – formularz Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (JEDZ.xml/JEDZ.pdf), 

nr 4 – instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), 

nr 4a – instrukcja – elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD, 

nr 5 – lista podmiotów należących do grupy kapitałowej, 

nr 6 – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, 

nr 7 – projekt umowy, 

nr 8 – wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat, 

nr 9 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

nr 10 – oświadczenie o zatrudnieniu 

nr 11 – harmonogram prac projektowych, 

nr 12 – parametry odwiertów, 

nr 13 – mapa. 

 


