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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole w imieniu którego działa na
podstawie pełnomocnictwa:
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, adres strony internetowej: www.bip.zdw.opole.pl zwany
dalej „zamawiającym”, ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót dla inwestycji: „Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-PogorzelaKrzyżowice””.
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 2019 r., poz. 1843 – tekst jednolity późn. zm.).
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w tym w szczególności: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 – tekst jednolity), w zakresie nieuregulowanym w ustawie Prawo zamówień
publicznych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740
– tekst jednolity).
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 (zakończył) w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, minimum jeden nadzór w zakresie robót drogowych* na jednym
zadaniu realizowanym na drodze o parametrach nie niższych niż odpowiadających klasie
drogi G** (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) o wartości całego zadania co najmniej 30.000.000,00 PLN
brutto.
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* - poprzez roboty drogowe zamawiający będzie rozumiał budowę, przebudowę, rozbudowę,
modernizację lub odnowę dróg. Roboty drogowe jako podstawowe mogą swoim zakresem
obejmować również roboty towarzyszące polegające na przebudowie lub budowie
infrastruktury towarzyszącej i kolidującej, takiej jak: chodniki, parkingi, kanalizacja
deszczowa, wodociągi, sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, oświetlenie drogowe.
Zamawiający z pojęcia roboty drogowe wyłącza remonty dróg oraz zadania, w których
robotami podstawowymi była budowa kanalizacji sanitarnej.
Za drogę zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 – tekst jedn. z późn. zm.).
** - w przypadku zadań realizowanych poza granicami Rzeczpospolitej polskiej na drogach
o równoważnym parametrach.
Uwaga!
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN wykonawca przeliczy według
średniego kursu NBP na dzień podpisania świadectwa przejęcia, protokołu odbioru robót lub
innego równoważnego dokumentu.
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) Inżynier Rezydent pełniący rolę inspektora koordynatora odpowiedzialnego za przebieg
nadzoru zgodnie z warunkami umowy posiadający uprawnienia budowlane do
nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie minimum 5 lat (od uzyskania
uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane) i/lub kierownika budowy i/lub Inżyniera Rezydenta
i/lub Zastępcy Inżyniera Rezydenta, w tym co najmniej na jednym zadaniu (od początku do
końca inwestycji) w zakresie robót drogowych* na drodze o parametrach nie niższych niż
odpowiadających klasie drogi G** o wartości całego zadania co najmniej 30 000 000,00
PLN brutto -1 osoba,
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej posiadający uprawnienia budowlane
do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie minimum 5 lata (od uzyskania
uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej
(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robót
drogowych, w tym co najmniej na jednym zadaniu w zakresie robót drogowych* na drodze
o parametrach nie niższych niż odpowiadających klasie drogi G** o wartości całego zadania
co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto -1 osoba,
c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży mostowej posiadający uprawnienia budowlane
do nadzorowania robót budowlanych w specjalności mostowej bez ograniczeń lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie minimum 3 lata (od uzyskania
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uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru branży mostowej (w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane) i/lub kierownika budowy i/lub kierownika robót mostowych – 1 osoba,
d) Specjalista technolog posiadający doświadczenie zdobyte na dowolnym stanowisku
związanym z opiniowaniem lub decydowaniem o zastosowaniu materiałów budowlanych
lub technologii robót w ramach co najmniej jednego zadania zrealizowanego na drodze
publicznej – 1 osoba,
e) Sprawdzający dokumentację projektową dla branży drogowej posiadający
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie w opracowaniu lub
sprawdzaniu, po uzyskaniu uprawnień, minimum jednego projektu budowlanowykonawczego lub budowlanego i wykonawczego, który dotyczył budowy, przebudowy lub
rozbudowy drogi o parametrach klasy G** lub wyżej o długości co najmniej 3,0 km
stanowiącej jeden odcinek drogi (nie dopuszcza się sumowania odcinków składowych) - 1
osoba,
f) Sprawdzający dokumentację projektową dla branży mostowej posiadający
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez
ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i doświadczenie w opracowaniu lub
sprawdzaniu, po uzyskaniu uprawnień, minimum jednego projektu budowlanowykonawczego lub budowlanego i wykonawczego, który dotyczył budowy lub przebudowy
obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A*** na drodze co najmniej klasy G** – 1 osoba.
* - poprzez roboty drogowe zamawiający będzie rozumiał budowę, przebudowę, rozbudowę,
modernizację lub odnowę dróg. Roboty drogowe jako podstawowe mogą swoim zakresem
obejmować również roboty towarzyszące polegające na przebudowie lub budowie
infrastruktury towarzyszącej i kolidującej, takiej jak: chodniki, parkingi, kanalizacja
deszczowa, wodociągi, sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, oświetlenie drogowe.
Zamawiający z pojęcia roboty drogowe wyłącza remonty dróg oraz zadania, w których
robotami podstawowymi była budowa kanalizacji sanitarnej.
Za drogę zamawiający uzna drogę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 – tekst jedn. z późn. zm.).
** - w przypadku zadań realizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na drogach
o równoważnych parametrach.
*** - w przypadku zadań zrealizowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej obiektu o
równoważnych parametrach.
Za obiekt mostowy zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia 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.).
Uwaga!
Inżynier Rezydent może jednocześnie pełnić funkcje tylko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
branży drogowej lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży mostowej, pod warunkiem
wykazania się niezbędnymi uprawnieniami i doświadczeniem w każdej z nadzorowanych
branż.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji sprawdzającego dokumentację projektową branży
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drogowej i sprawdzającego dokumentację branży mostowej pod warunkiem wykazania się
niezbędnymi uprawnieniami i doświadczeniem w każdej z pełnionych funkcji.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
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 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, o których mowa w punkcie 4.7
podpunkt 2 SIWZ.
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
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,
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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 w 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 2020 r. poz. 814 – tekst jednolity z późn.
zm.) 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 2020 r. poz. 1228 – tekst jednolity z późn. zm.).
2) 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 powyżej, 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.
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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 powyżej.
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.
5.2. Oświadczenia, o których mowa powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
pisemnej wraz z ofertą na załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ.
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 SIWZ). 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, najpierw
dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.5. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przed
udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane i
zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w punktach 4.3.1 SIWZ (tj. zakres nadzorowanych robót,
klasę drogi i wartość całego zadania), oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane 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 7,
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
8 do SIWZ i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny
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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) SIWZ – Inżyniera Rezydenta wpisać imię
i nazwisko, uprawnienia (podać nazwę, specjalność, zakres posiadanych uprawnień, czy
bez ograniczeń), okres doświadczenia po uzyskaniu uprawnień, stanowisko, nazwę
zadania: czy zadanie dotyczyło robót drogowych – budowy, przebudowy, rozbudowy,
modernizacji dróg, odnowy dróg, podać klasę drogi, podać wartość całego zadania,
stanowisko na danym zadaniu (czy funkcja była pełniona od początku do końca inwestycji)
oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą,
– dla osoby wskazanej w podpunkcie 4.3.2b) SIWZ – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
branży drogowej wpisać imię i nazwisko, uprawnienia (podać nazwę, specjalność, zakres
posiadanych uprawnień, czy bez ograniczeń), okres doświadczenia po uzyskaniu
uprawnień, stanowisko, nazwę zadania: czy zadanie dotyczyło robót drogowych – budowy,
przebudowy, rozbudowy, modernizacji dróg, odnowy dróg, podać klasę drogi, podać
wartość całego zadania, stanowisko na danym zadaniu oraz podać informację o podstawie
do dysponowania tą osobą,
– dla osoby wskazanej w podpunkcie 4.3.2c) SIWZ – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
branży mostowej wpisać imię i nazwisko, uprawnienia (podać nazwę, specjalność, zakres
posiadanych uprawnień, czy bez ograniczeń), okres doświadczenia po uzyskaniu
uprawnień, stanowisko oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą,
– dla osoby wskazanej w podpunkcie 4.3.2d) SIWZ – Specjalisty technologa wpisać imię
i nazwisko, stanowisko, nazwę zadania oraz podać informację o podstawie do
dysponowania tą osobą,
– dla osoby wskazanej w podpunkcie 4.3.2e) SIWZ - Sprawdzający dokumentację
projektową dla branży drogowej wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność i zakres
posiadanych uprawnień (czy bez ograniczeń), doświadczenie: określić czy były to projekt
budowlano-wykonawczy lub budowlany i wykonawczy, czy dotyczyły budowy,
przebudowy lub rozbudowy drogi, podać klasę drogi, długość odcinka drogi (stanowiącego
jeden odcinek drogi), czy doświadczenie zdobyto w ramach opracowania czy sprawdzania
projektu, określić czy wykazane doświadczenie zostało zdobyte po uzyskaniu uprawnień
oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą,
– dla osoby wskazanej w podpunkcie 4.3.2f) - Sprawdzający dokumentację projektową dla
branży mostowej wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność i zakres posiadanych
uprawnień (czy bez ograniczeń), doświadczenie: (określić czy były to projekt budowlanowykonawczy lub budowlany i wykonawczy, czy dotyczyły budowy lub przebudowy
obiektu mostowego, podać klasę obciążenia obiektu mostowego i klasę drogi, na której jest
posadowiony obiekt, czy doświadczenie zostało zdobyte w ramach opracowania czy
sprawdzania projektu, określić czy wykazane doświadczenie zostało zdobyte po uzyskaniu
uprawnień oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą.
W wyżej wymienionym wykazie osób musi być wpisane to samo imię i nazwisko Inżyniera
Rezydenta, co osoby zadeklarowanej w wykazie osób dla spełnienia kryterium oceny ofert
przez wykonawcę w treści oferty na załączniku nr 1a do SIWZ.
5.6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem
zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów:

8

1) 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,
2) 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,
3) 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,
4) 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 punkcie 5.6 podpunkt 1–3 – 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 punkcie 5.7 podpunkt b) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w punkcie 5.7 podpunkt a) 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 powyżej, 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 powyżej).
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5.10. 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
powyżej oraz właściwych dokumentów wskazanych w punkcie 5.5 odpowiednio do
udostępnianych zasobów.
5.11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w punktach 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9 powyżej, 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.
5.11.1. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów
o których mowa w punkcie 5.11 powyżej.
5.12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w punktach 5.5., 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9 powyżej, 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.
5.13. 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.
5.14. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.15. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których
mowa w punkcie 5.5 podpunkt a) powyżej budzą wątpliwości zamawiającego, może on
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
5.16. 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 SIWZ, natomiast
spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z punktami od
4.1 do 4.3 SIWZ.
6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia
wymienione w punkcie 5.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
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zamówienie. Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada
również dokumenty określone w punkcie 5.6 SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
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 SIWZ 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 do SIWZ) powinny być złożone:
1) wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert na załączniku nr 1a do SIWZ,
2) wykaz badań laboratoryjnych - na załączniku nr 2,
3) oświadczenia wymagane postanowieniami punktu 5.1 w formie oryginału – na
załącznikach nr 3 i 4,
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 zamieszcza informację o tych
podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 5.1 SIWZ,
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
SIWZ należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału – wzór zobowiązania stanowi
załącznik nr 6 do SIWZ,
6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż
pieniądz.
7.6. Dokumenty lub 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 z późn.
zm.), zwany dalej „rozporządzeniem”, w brzmieniu nadanym przez zmieniające
rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. (Dz. U. z 2018
r., poz. 1993), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
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udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.
7.8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.9. Zamawiający nie dopuszcza składanie 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: „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót dla inwestycji:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-ŁosiówPogorzela-Krzyżowice””.
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 powyżej oraz dodatkowo opatrzone dopiskiem „zmiana” lub
„wycofanie”.
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 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.),
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 2020 r. poz. 344).
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. W
przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę zamawiający
domniema, iż pismo przesłane faksem na numer faksu wykonawcy lub wysłane przez
zamawiającego na adres mailowy wykonawcy zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
3. Wymagane jest złożenie ofert w miejscu i terminie określonym w punkcie 17.1 SIWZ –
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca.
7.17. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
8.1. Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją
robót dla inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku StobrawaKopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice”” zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji.
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Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:
71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego.
71.24.70.00-1 – nadzór nad robotami budowlanymi
71.24.80.00-8 – nadzór nad projektowaniem i dokumentacją
8.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi, weryfikacja dokumentacji projektowej oraz kontrola rozliczeń finansowych
zadania w branżach:
- drogowej,
- mostowej,
- sanitarnej (kanalizacja deszczowa, wodociąg, kanalizacja sanitarna),
- elektroenergetycznej, w tym sieci niskich, średnich napięć i oświetlenia uliczne,
- telekomunikacyjnej,
- gazowej
oraz wykonanie badań laboratoryjnych kontrolnych, zgodnie z załączonym wykazem badań.
Wykonawca zobowiązany będzie powołać „Zespół nadzoru inwestorskiego”, w skład którego
wejdą zapewnieni przez wykonawcę inspektorzy branżowi, w szczególności:
• Inspektor branży drogowej
• Inspektor branży mostowej
• Specjalista technolog
• Sprawdzający dokumentację projektową – projektant
• Obsługa laboratoryjna
• Inspektor branży elektroenergetycznej
• Inspektor branży telekomunikacyjnej
• Inspektor branży sanitarnej
• Inspektor branży gazowej
• Specjalista ds. geodezyjnych
• Specjalista geotechnik
• Specjalista ds. rozliczeń
Koordynatorem obowiązków Umownych będzie Inżynier Rezydent.
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku gdy skład „Zespołu Nadzoru
Inwestorskiego” będzie niewystarczający dla kompleksowej realizacji usług, do zapewnienia i
powołania innych niezbędnych branżystów w celu prawidłowej realizacji niniejszego
zamówienia, w ramach wynagrodzenia zaoferowanego w ofercie.
8.3. Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem określono w programie funkcjonalno użytkowym.
8.4. Dokumentacja zamawiającego.
Zamawiający przekaże wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru inwestorskiego następujące
dokumenty:
a) kopię umowy z wykonawcą robót budowlanych,
b) kopię oferty wykonawcy robót budowlanych wraz z formularzem cenowym,
c) Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami,
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d) inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na zadanie.
8.5. Zaplecze wykonawcy
8.5.1. Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi biura ani żadnych elementów zaplecza. Nadzór
zobowiązany będzie we własnym zakresie zorganizować na okres prowadzenia robót biuro
w pobliżu terenu budowy, wyposażone w sprzęt komputerowy (Internet), telefon, faks,
kserokopiarkę, meble biurowe, sprzęt geodezyjny i inny sprzęt niezbędny do prowadzenia
nadzoru. Koszty urządzenia i utrzymania biura winny być uwzględnione w cenie ofertowej.
8.5.2. Nadzór uwzględni w ofercie konieczność zapewnienia pomieszczenia dla prowadzenia
rad budowy o metrażu min 40 m2, przystosowanego do prowadzenia rad budowy z udziałem
co najmniej 25 osób.
8.5.3. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą jest dostarczenie Zamawiającemu przez
Wykonawcę, któremu zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia,
dokumentów potwierdzających, iż Nadzór ma zapewniony dostęp do pomieszczeń
biurowych (przed podpisaniem umowy) lub dysponuje potencjałem umożliwiającym
utworzenie takich pomieszczeń (oświadczenie).
8.6. Warunki wykonania badań laboratoryjnych kontrolnych.
Nadzór zapewni wykonanie badań laboratoryjnych kontrolnych w zakresie minimalnym
określonym w załączonym Wykazie badań kontrolnych stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
z uwzględnieniem terminów (które są również określone w ww. wykazie) opracowania ich
wyników.
8.7. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu, którego dotyczy zamówienie
oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
8.8. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi 3 lata, licząc od daty zakończenia realizacji
usługi.
8.9. Zgodnie z zapisami art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 – tekst jednolity z późn. zm.) zamawiający zobowiązuje wykonawcę lub
podwykonawcę, przy realizacji przedmiotowego zadania, do zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osoby wykonującej czynności wymienione poniżej:
– sprawdzanie rozliczeń składanych przez wykonawcę robót pod względem merytorycznym
i rachunkowym oraz w zakresie ich zgodności z księgami obmiaru, dokumentacją i
zapisami w Dzienniku budowy,
– sprawdzanie szacunkowej kontraktowej wartości realizowanych robót i aktualizowanie
szacowanej końcowej wartości kontraktu,
– kontrola sposobu składowania wszelkich materiałów budowlanych oraz gruntów, wraz z
monitoringiem ich właściwości - jako podstawa do oceny możliwości ich wbudowania,
– formułowanie zaleceń dot. przechowywania i składowania materiałów budowlanych i
gruntów przewidzianych do wbudowania,
– uczestnictwo w czynnościach dot. pobierania prób wszelkich materiałów budowlanych, w
tym m.in. mas bitumicznych i betonów (potwierdzone na protokołach z pobrań)
prowadzonych przez wykonawcę oraz weryfikacja dokumentacji z w/w badań,
– uczestnictwo w czynnościach dotyczących pobierania prób wszelkich materiałów
budowlanych do badań prowadzonych przez nadzór oraz udział w opracowaniu
dokumentacji z w/w badań,
– kontrola jakości wbudowywanych materiałów i prowadzonych procesów
technologicznych,
– kontrola jakości wbudowanych materiałów
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– uczestnictwo i kontrola jakości procesów technologicznych polegających na
wbudowywaniu mieszanek opartych na spoiwach hydraulicznych oraz bitumicznych.
Osoby wykonujące czynności wymienione powyżej, niezbędne do realizacji usług, muszą być
zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób
określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2020 poz.
1320 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.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty
zawarcia umowy, oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności
wymienione powyżej, 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
2020 poz. 1320 z późn. zm.).
W związku z faktem, iż czynnościom wykonywanym w ramach zamówienia, związanym z
pełnieniem przez osoby funkcji, o których mowa w punkcie 4.3.2 podpunkt a), b), c), e)
oraz f), nie można przypisać cech stosunku pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zamawiający nie stawia odnośnie tych osób wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
8.10. Wymagany okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wynosi 3 lata, licząc od daty
zakończenia realizacji usługi.
8.11. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia dostosowanie projektu do potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Nadzór nad
przebudową drogi poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.
8.12. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy, któremu
zostanie udzielone zamówienie.
9. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
9.1. Przy dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosował
następujące kryteria i ich znaczenie:
1) cena – 60%,
2) doświadczenie Inżyniera Rezydenta – 40%.
9.2. Sposób oceniania ofert i przyznawania 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%
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gdzie:
Cmin – cena najniższej, ważnej oferty,
Cb – cena badanej oferty.
2) Ocena punktowa za doświadczenie Inżyniera Rezydenta.
Kryterium doświadczenie Inżyniera Rezydenta będzie rozpatrywane na podstawie
dodatkowego doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisku
Inżyniera Rezydenta w oparciu o wykazaną osobę w treści oferty na załączniku nr 1a –
„wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia”. Ilość punktów za doświadczenie Inżyniera Rezydenta zostanie przyznana w
następujący sposób:
a) skierowanie do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta osoby posiadającej minimalne
doświadczenie (po uzyskaniu uprawnień) wymagane w punkcie 4.3.2 podpunkt a) – 0
punktów,
b) skierowanie do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta osoby posiadającej większe
doświadczenie (po uzyskaniu uprawnień) niż wymagane w punkcie 4.3.2 podpunkt a) – o
1 zadanie w zakresie robót drogowych* na drodze o parametrach nie niższych niż
odpowiadających klasie drogi G** o wartości zadania co najmniej 30 000 000,00 PLN
brutto na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane) i/lub kierownika budowy i/lub Inżyniera Rezydenta i/lub
Zastępcy Inżyniera Rezydenta (od początku do końca inwestycji) – 20 punktów,
c) skierowanie do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta osoby posiadającej większe
doświadczenie (po uzyskaniu uprawnień) niż wymagane w punkcie 4.3.2. podpunkt a) – o
2 zadania w zakresie robót drogowych* na drodze o parametrach nie niższych niż
odpowiadających klasie drogi G** o wartości zadania co najmniej 30 000 000,00 PLN
brutto na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane) i/lub kierownika budowy i/lub Inżyniera Rezydenta i/lub
Zastępcy Inżyniera Rezydenta (od początku do końca inwestycji) – 40 punktów.
W przypadku wykazania więcej niż jednego Inżyniera Rezydenta doświadczenie tych osób
nie sumuje się. Do oceny oferty będzie brane pod uwagę doświadczenie tylko tego Inżyniera
Rezydenta, który spełnia wymagania udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny oferty.
Jeżeli wykonawca nie poda w treści oferty na załączniku nr 1a do SIWZ składanego do oferty
imienia i nazwiska Inżyniera Rezydenta, zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jeżeli wykazany Inżynier Rezydent i jego doświadczenie będą miały 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 na załączniku nr 1a do SIWZ
dodatkowego doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia na stanowisko
Inżyniera Rezydenta, zamawiający wstępnie uzna, że wykonawca spełnia warunek
doświadczenia Inżyniera Rezydenta w minimalnym zakresie i nie przyzna dodatkowych
punktów w tym zakresie.
W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze wymaganej treści lub gdy wpisana przez
wykonawcę treść nie potwierdza w pełni wymagania określonego w punkcie 9.2 podpunkt
2) w wykazie osób dla spełnienia kryterium oceny ofert (na załączniku nr 1a do SIWZ
w kolumnie nr 3) dotyczącej wykazanego dodatkowego doświadczenia Inżyniera Rezydenta,
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zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów w tym zakresie i wstępnie uzna, że
wykonawca spełnia warunek doświadczenia Inżyniera Rezydenta w minimalnym zakresie.
Jeżeli wykonawca na wezwanie w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej w wykazie osób na załączniku nr 8 do SIWZ
przedstawi inną osobę na stanowisko Inżyniera Rezydenta niż osobę zadeklarowaną w
„Wykazie osób dla spełnienia kryterium oceny ofert …” w treści oferty na załączniku nr 1a
do SIWZ, zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
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:
liczba otrzymanych punktów = liczba punktów przyznana w kryterium ,,cena” + liczba
punktów przyznana w kryterium ,,doświadczenie Inżyniera Rezydenta”.
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 i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
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
stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
11. TERMIN WYKONANIA UMOWY.
11.1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a) realizacja przedmiotu zamówienia będzie trwała do 30.11.2023 r.
12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.
12.1.Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu
zamówienia na załączniku 1.
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12.2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu usług, o których mowa w niniejszej
specyfikacji. Cena oferty będzie uwzględniała wszystkie wymagania zawarte w „Zakresie
czynności i obowiązków nadzoru”, w tym koszty wszystkich nadzorów branżowych.
W cenie oferty należy uwzględnić również koszt badań laboratoryjnych w ilościach
określonych na załączniku nr 2.
12.3. Wykonawca nadzoru ma także obowiązek wliczyć w cenę oferty wszystkie inne koszty,
które będzie musiał ponieść w wyniku realizacji zapisów wynikających z uzgodnień
branżowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego.
12.4. Cena netto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu
zamówienia. Jest to cena ostateczna obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w tym koszty utrzymania biura nadzoru oraz ryzyko Wykonawcy
z tytułu oszacowania wszelkich innych kosztów towarzyszących wykonaniu zamówienia,
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.
12.5. Zmiana zakresu jak i wartości nadzorowanych robót budowlanych, jak również zmiana
terminu realizacji robót budowlanych, nie stanowi podstawy do zmiany ceny ofertowej netto
Nadzoru Inwestorskiego za wyjątkiem przypadków określonych w umowie.
12.6. Cena określona w ofercie zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podległa zmianom w okresie realizacji.
12.7. Wszystkie ceny powinny być podawane z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
12.8. Cena oferty winna być wyrażona w nowych złotych polskich (PLN).
12.9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany wysokości
podatku VAT.
12.10. Płatności dokonywane będą w PLN zgodnie z warunkami umowy.
12.11. 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.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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 30 dni od upływu terminu składania ofert.
15. WADIUM.
Oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym przed upływem terminu składania ofert w
wysokości 10.000,00 PLN.
15.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
– pieniądzu,
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
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– 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.
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.
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16.1. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 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 oszczędnościowokredytowej, 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 100% zostanie zwrócone
wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia ostatniego raportu pracy nadzoru.
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.
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.
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 15.02.2021 r. do godz. 10:00.
17.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
18. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
18.1. Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.02.2021 r. o godz. 10:15 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, dodatkowego doświadczenia inżyniera rezydenta, okresu
gwarancji, terminu wykonania zamówienia 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, dodatkowego doświadczenia inżyniera rezydenta, okresu gwarancji, terminu
wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofertach.
19. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT.
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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
poniżej 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
– 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 2 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 20.1 powyżej, 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 powyżej.
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 zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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: Adrian Miś – Wydział Budowy, tel. 77 459 18 40 w
godz. 07:00–15:00.
W sprawach procedury przetargowej: Barbara Łabuz, Jarosław Sołtysek – Wydział
Zamówień Publicznych, tel. 77 459 18 29, 77 459 18 33 w godz. 07:00–15:00.
22. ODRZUCENIE OFERT.
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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 lub koszt 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 lub kosztu,
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. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia,
nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
23.3. 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:
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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) powyżej, 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)
powyżej, na stronie internetowej.
24.5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w punkcie 24.2 powyżej,
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 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
24.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt. 24.6 powyżej, jeżeli:
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art.
180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w następstwie jego wniesienia Izba
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
24.8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
24.9. W terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty, wybrany wykonawca
zobowiązany będzie do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
24.10. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
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
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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. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
25.5. 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.
25.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
25.7. 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.
25.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
25.9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 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 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
25.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
25.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 25.9 i 25.10 powyżej wnosi
się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
25.12. 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.
25.13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
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w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje na zasadach określonych
w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych.
25.14. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczanym przez Prezesa
Izby.
25.15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
26. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu,
ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu jest
Pan Jacek Kaflowski, e-mail: iod@zdw.opole.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie nadzoru
nad projektowaniem i realizacją robót dla inwestycji: „Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice””. prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – tekst jednolity
z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a
następnie 10 lat począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po
zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również wykonawców,
którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi
wykonawcami umowy),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo
zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w
art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których
mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na
etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,

25

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych , a w odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz
załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Pozostałe informacje dotyczące RODO znajdują się w projekcie umowy.
27. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
nr 1 – formularz oferty,
nr 1a – wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert – doświadczenie Inżyniera
Rezydenta,
nr 2 – wykaz badań laboratoryjnych,
nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,
nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
nr 5 – oświadczenie o grupie kapitałowej,
nr 6 – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
nr 7 – wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat,
nr 8 – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
nr 9 – projekt umowy,
nr 10 – projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
nr 11 – zakres czynności i obowiązków nadzoru inwestorskiego,
nr 12 – zadania Inżyniera Projektu,
nr 13 – program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami.
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