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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera : 

Tom I :          INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z  FORMUL ARZAMI   

Rozdział 1     Instrukcja dla Wykonawców ( IDW ) 

Rozdział 2      Formularz Oferty i Formularz załącznika do Oferty : 

Formularz cenowy 2.1.  

Rozdział 3  Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawców warunków udziału                                              
w postępowaniu : 

Formularz 3.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia               
z postępowania ; 

Formularz 3.1.2.  Oświadczenie  osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 
Ustawy Pzp 

Formularz 3.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału                        
w postępowaniu ; 

Formularz  3.2.2.  Wykaz wykonanych usług ; 

Formularz 3.2.3.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia ; 

 

Tom II:  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
 
Tom III:          OPIS  PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA    +  
 

                                 Koncepcji opracowanej przez  
                                    Pracownię PROTOR Ing inż. A. Pamitzer 
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                                     Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców  
 

1. ZAMAWIAJ ĄCY 
   
           Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
           adres:  45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7 
           tel./fax  (077) 44 14 069 (070,071) 
           REGON :  531421584 
           NIP :  754-25-65-239 

godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:                                           
ZDP.DT.3421-18/12 
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się                          
na wyżej podane oznaczenie. 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie: przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej „ustawą 
Pzp”  lub „ustawą”) 

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków  będących  w  dyspozycji 
Powiatu Opolskiego. 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. a) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego pn. :     
 

Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego pod nazwą : 
„Odbudowa   drogi powiatowej nr 1184 O 

 Stroszowice - Sarny Małe – Gracze – Góra - Rogi  
 w m. Gracze” 

Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) :  

71.32.20.00-1– usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
 

b) opis i zakres zamówienia  
 

Zamówienie obejmuje opracowanie projektu budowlanego i  wykonawczego  odbudowy drogi 
powiatowej   nr 1184 O  Stroszowice - Sarny Małe – Gracze – Góra - Rogi w m. Gracze”   
 
Przeznaczona do wykonania dokumentacja projektu budowlanego i wykonawczego    obejmuje 
opracowanie:  
 

� Prace przygotowawcze  
 

− Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych  do celów projektowania dróg w skali 1 : 500 
− Uzyskanie informacji terenowo-prawnej  
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− Przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu i wystąpienie z wnioskiem do 
Burmistrza Niemodlina  o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych. W przypadku 
wydania przez Burmistrza Niemodlina decyzji nakazującej sporządzenie raportu o ochronie 
środowiska – przygotowanie takiego raportu , 

 
� Wykonanie projektu budowlanego w ilości 5 egz. i wykonawczego w ilości 5 
egzemplarzy wraz z wymaganymi uzgodnieniami branżowymi  – na podstawie Koncepcji 
opracowanej przez Pracownię PROTOR mgr inż. A. Pamitzer 
 
− Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża 

gruntowego- wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 
dnia 2.03.1999 r Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999 r ) zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz 
Instrukcją badania podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP Warszawa 
1998 r , 

− uzgodnienia z RE Opole , Telekomunikacją Polską S.A. , Zakładem Gospodarki 
Komunalnej , Zakładem Gazowniczym , 

− uzyskanie opinii Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych , 
− uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym , 
− dokonanie podziału 10 szt działek zajętych pod inwestycję , 
− dokonanie przebudowy infrastruktury towarzyszącej w zakresie wymaganym ,  
− wykonanie projektu budowlanego  i wykonawczego  odbudowy drogi , 5 szt. przepustów  i 

budowy odwodnienia  
− wykonanie projektu stałej organizacji ruchu  i jego zatwierdzenia – 4 egz.  
− Opracowanie kosztorysów  inwestorskich , kosztorysów ofertowych , przedmiarów , 

specyfikacji technicznych , 
− Uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego i  decyzji o Zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej , 
− Opracowanie dokumentacji przetargowej służącej do przeprowadzenia postępowania na 

roboty budowlane a służącej do opisu przedmiotu zamówienia ( zgodnie z Rozporządzeniem 
w tym m.in. Specyfikacje techniczne , przedmiar zgodnie z w/w Rozporządzeniem , 
kosztorysy ofertowe , Projekt budowlano-wykonawczy ) na nośniku CD 

 

   

     Całość dokumentacji należy sporządzić w oparciu o obwiązujące przepisy prawa, warunki     
     techniczne . 

Opracowanie powyższej  dokumentacji   winno być zrealizowane  zgodnie z wszelkimi 
informacjami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia ( Tom III )  

 

      Dokumentacje projektową należy złożyć w ilościach podanych w Opisie przedmiotu   
      zamówienia ( Tom III )  

  

      Zamówienie obejmuje  wszelkie czynności podane w Opisie przedmiotu zamówienia 
      ( Tom III )  

 
     Jednostka Projektująca zobowiązana jest do : 

- uzgodnienia – przed przystąpieniem do prac projektowych –z Zamawiającym  
                   szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną inwestycją 

- wykonania pomiarów uzupełniających dla celów projektowych 
- zastabilizowania  punktów głównych trasy 
- wykonanie opracowań geodezyjnych w oparciu o współrzędne państwowe 
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5.2. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia powinna odpowiadać wszelkim 
wymaganiom, w tym także dot. terminów wykonania określonych w niniejszej SIWZ, w 
szczególności wymaganiom stawianym w Opisie przedmiotu zamówienia i Formularzu 
cenowym (Formularz 2.1.).    
Dokumentacja ta, nazywana jest w dalszej części niniejszej Instrukcji dla Wykonawców 
„przedmiotem zamówienia”  lub „projektem”.  

5.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa                     
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

5.4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją 
projektową w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych 
w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:                     
końcowym do 30 listopada 2012r. 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

7.1.   O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na 
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.2.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki,          
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp . 

7.2.1.  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa  nakładają obowiązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 

7.2.2.    Wiedza i doświadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku: 

Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej:   
 

1 projektu budowlano-wykonawczego przebudowy  lub budowy  drogi o wartości co 
najmniej 80.000,00 zł  
 

7.2.3.   Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia  

1) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku : 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 
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2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny warunku: 

Wykonawca winien dysponować osobami,( na każde stanowisko inna osoba )  które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami 
zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem  odpowiednimi do stanowisk jakie im 
zostaną powierzone  -  zgodnie z poniższym wykazem: 

 a) Projektant (branża drogowa) – 1 osoba -                                                                                                    
- uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności drogowej       

         - doświadczenie: –  staż pracy co najmniej 3 lata od dnia uzyskania uprawnień  
                                         oraz 5-letni staż pracy            
 
 b) projektant (branża mostowa) –  1 osoba -                                                                                             

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej         

          - doświadczenie: –  staż pracy co najmniej 3 lata od dnia uzyskania uprawnień 
                                          oraz 5-letni staż pracy 
 
    c) projektant (branża wod.- kanalizacyjna ) –  1 osoba -                                                                                             

- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności wodno-kanalizacyjnej         

          - doświadczenie: –  staż pracy co najmniej 3 lata od dnia uzyskania uprawnień 
                                          oraz 5-letni staż pracy 
 
Uwaga: Zamawiający dopuszcza by na stanowiska a) i b) wskazano jedną i tę samą osobę pod 

warunkiem , iż spełnia wymagania postawione dla obu projektantów  
 

7.2.4.   Sytuacja ekonomiczna i finansowa   

Opis sposobu dokonywania oceny warunku : 

1) Wykonawca musi wykazać średni  przychód za ostatnie trzy  lata obrotowe,                       
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata 
obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży 
i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 100.000 PLN;                                    

UWAGA : Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej 
Wykonawca przeliczy : 

- dla „przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego. 

 

7.3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                    
(spółki cywilne/konsorcja) 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Pzp, 
natomiast warunki określone w pkt 7.2 IDW muszą spełniać łącznie. 
 

7.4.  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 8 IDW, na zasadzie spełnia – nie 
spełnia. 
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8. OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA  
SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W                      
POSTĘPOWANIU  

8.1. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy Pzp  Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć niżej wymienione 
oświadczenia i dokumenty:  

8.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Formularz 3.1.1.) 

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy (Formularz 3.1.2)  

8.1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,               
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie 
wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

8.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1, opisanych w pkt 7.2. IDW Wykonawcy zobowiązani są 
przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

8.2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Formularz 3.2.1.)  

8.2.2. Wykaz wykonanych usług (zadań) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 
warunku w zakresie doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców                        
na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2.2. (Wiedza i Doświadczenie).                 
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2) IDW.                     
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie               
usługi (zadania) zostały wykonane należycie; 

8.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu 
zgodnym z treścią Formularza 3.2.3. („Osoby zdolne do wykonania zamówienia”). 
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3.2 IDW. 

8.2.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia.  

8.2.5. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, 
(jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres), a jeżeli sprawozdanie 
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finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, również opinię o badanych sprawozdaniach w części dotyczącej 
rachunku zysków i strat.  
W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania 
finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za 
okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w 
pkt 7.2.4.1 IDW. 

Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego w pkt 7.2.4 
IDW warunku. 

8.3.      Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów . 

8.3.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                    
w szczególności przedstawiając w tym celu (w zależności od zasobu): 

1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do uczestnictwa lub zrealizowania 
części/całości zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty 
zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów; 

2) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób 
na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które 
zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku gdy Wykonawca wykazując 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów; 

8.4.  Zasady składania oświadczeń i dokumentów określonych w pkt 8.1. przez 
Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

8.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
1) w pkt 8.1.2. – 8.1.4. IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione  

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu,   

8.4.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.1. IDW, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
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8.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4.1.1. lit a)  IDW, lub zastępujący je dokument o 
którym mowa w pkt 8.4.2. IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokument,  o którym mowa w pkt 8.4.1.1. lit b), 
lub zastępujący go dokument o którym mowa w pkt 8.4.2. IDW, powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

8.5.    Forma i zasady składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu. 

8.5.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczeń wymienionych w pkt  
8.2.1. IDW oraz 8.3.1 , które muszą zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.   

8.5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 8.3.1 IDW, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).   

8.5.3. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub 
będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8.5.4. Dokumenty  sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski . 

8.5.5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. IDW oraz dokumenty wymienione wikt 8.1.2 

– 8.1.4 albo odpowiadające im dokumenty określone w pkt 8.4.1 i 8.4.2 IDW . 
powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;  

b) oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1. IDW powinno być złożone w imieniu 
wszystkich Wykonawców; 

c) dokumenty wymienione w pkt 8.2. IDW powinien złożyć dowolny / dowolni 
Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólnie ofertę; 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty: 

9.4.1.   Formularz cenowy (Formularz 2.1.) 
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9.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

9.5.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 IDW; 

9.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu                           
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii.  

9.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 
wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych 
wraz z ofertą.  

9.5.4. Wadium, jeśli wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 

9.6 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

9.7 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, powinny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

9.9 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinno być parafowane przez 
wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione. 

9.10. Strony oferty a także oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, 
wymagane postanowieniami pkt 8 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz 
kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.12.  

9.11. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości / numerach stron na 
których zawarto ofertę oraz o ilości / numerach stron na których zawarto oświadczenia                                     
i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy. 

9.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny 
być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i 
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane 
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

9.13. Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić 
w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) 
i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: 

    Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7 



 

                                                                                                                                                                    
 

11

oraz opisane: 
 „Oferta na przetarg  ZDP.DT.3421-18/12  –  Opracowanie projektu budowlano-

wykonawczego pod nazwą  „Odbudowa   drogi powiatowej   nr 1184 O 
 Stroszowice - Sarny Małe – Gracze – Góra - Rogi  w m. Gracze” 

  

„Nie otwierać przed dniem 25.06.2012r.  przed godz. 10.00” 

 
9.14. Wymagania określone w pkt 9.10. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie 

nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące 
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

9.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

10.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w niniejszej SIWZ 
winien w cenie ofertowej (w cenach poszczególnych opracowań projektowych) ująć 
wszelkie koszty, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie  
koszty towarzyszące, takie jak: koszty ubezpieczenia, wypisów, wyrysów, uzgodnień              
wizji w terenie, wyjazdów itd.  

10.2.  Zamawiający nie wskazuje obligatoryjnych podstaw ustalenia cen poszczególnych 
pozycji Formularzy Cenowych. Dla właściwego ustalenia ceny Wykonawcy winni 
szczegółowo zapoznać się z zapisami opisu przedmiotu zamówienia  - tom III. 

10.3.  Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje (opracowania projektowe) 
wyszczególnione w Formularzu Cenowym  uwzględniając wszelkie koszty wykonania 
przedmiotu zamówienia. Zgodnie z Formularzem cenowym suma cen poszczególnych 
pozycji (opracowań) stanowić będzie cenę ofertową netto, a po doliczeniu podatku VAT 
obliczona zostanie cena ofertowa brutto. 

10.4.    Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji w Formularzu Cenowym, ani też 
nie może samodzielnie wprowadzać w nim jakichkolwiek zmian. 

10.5. Wszelkie wartości w poszczególnych pozycjach Formularza Cenowego winny być 
wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

10.6   Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym i w Ofercie nie będą ulegać 
zmianie w trakcie realizacji zamówienia (za wyjątkiem zmiany przez władzę 
ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT) i nie będą podlegały waloryzacji.    

                                 

11. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1.600,00 PLN              
(słownie złotych:  jeden tysiąc sześćset    złotych). 

11.2. Wadium  może  być  wnoszone  w  formie: 



 

                                                                                                                                                                    
 

12

• w  pieniądzu (przelewem – z konta na konto)  
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –  

                      kredytowej (poręczenie pieniężne),  
• gwarancjach  bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych 
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5  pkt 2   
       ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju   
       Przedsiębiorczości 
 

  11.3.  Wadium  wnoszone w  pieniądzu  należy  dokonać przed terminem składania ofert    
  przelewem  na rachunek Zamawiającego nr  94 1020 3668 0000 5902 0015 8857   z    
       dopiskiem:"Wadium  na  przetarg ZDP.DT.3421-18/12:  Opracowanie projektu 
budowlano-wykonawczego pod nazwą  „Odbudowa   drogi powiatowej  nr 1184 O 

 Stroszowice - Sarny Małe – Gracze – Góra - Rogi  w m. Gracze” 
    
11.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone                                   

w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.   
           W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym     

jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie 
przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp .  

11.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć                       
na wskazany w pkt. 11.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed 
upływem terminu składania ofert. 

11.6.  Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, 
w przypadku gdy: 

11.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 

określonych w ofercie; 
b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

11.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,                           
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie. 

 
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1. Oferty powinny być złożone w :                                                                                                                
w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Strzelców  Bytomskich 7  

            pok. 6 lub przesłać pocztą   w terminie do 25.06.2012r., do godziny 9.50.  
 
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w : siedzibie  Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu,                  

ul. Strzelców  Bytomskich 7 pok. 6  , w dniu 25.06.2012r., o godzinie 10.00                                                                                                         

12.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

12.4.  W przypadku otrzymania oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
Wykonawcę o tym fakcie oraz zwraca ofertę. 
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13. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1., o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni 

13.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza .  

13.4 W przypadku wniesienia odwołania  po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze . 

14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIE LENIE 
ZAMÓWIENIA. 

14.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny.  

- cena oferty „C” –  100%  (100% = 100 pkt) 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość 
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 
 

C = 
C min x 100 pkt 

 C o 

gdzie:       C min  – cena brutto oferty najtańszej  
 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

  
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. 

14.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

14.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione                        
w niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród 
rozpatrywanych ofert zgodnie ze wzorem określonym w pkt 14.1 . 
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14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,  
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy , którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne odrzucenia,   

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia, 

4)   terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta. 

14.6. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na 
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

15. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKICH NALE ŻY DOPEŁNIĆ PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

15.1.  W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 
Wykonawców. 

15.2.  O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 15.1 Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę pismem. 

16. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

16.1.   W niniejszym postępowaniu  nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy  

17.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

17.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone  
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

17.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c. odrzucenia oferty odwołującego. 

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania 
Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,  
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

17.5. Terminy wniesienia odwołania: 

17.5.1. 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. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

17.5.2. 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. 

17.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. 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. 

17.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1)  15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  
o udzieleniu zamówienia; 

2)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił  
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

17.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 
przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

17.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

17.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi.  

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ 
TREŚCI SIWZ. 

18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 
oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem (nr faksu: 77 454-44-68 ) ,           
z uwzględnieniem pkt. 18.2.   
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub 
faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna,                  
a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.  

18.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
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oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także 
zmiany lub wycofania oferty. 

18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: 
 

                 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
    45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7  ,  tel/ fax. 77  44 14 069  (70)  
 

18.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

18.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 18.4, lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

18.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 18.4. 

18.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej. 

18.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

18.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie 
internetowej. 

18.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

18.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 
przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży 
termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

18.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się  z Wykonawcami. 

            - w sprawach przedmiotu zamówienia  – Roman Figura  - tel. (+48) 77 44-14-070  

            -  sprawach procedury przetargowej  -  Krystyna Witek - tel. (+48) 77 44-14-07 

 

 
Opole, czerwiec 2012r. 
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 

 

 

Do 
                                                                                                 Zarządu Dróg Powiatowych 
                                                                                                                  w Opolu 
                                                                                                 ul. Strzelców Bytomskich 7     
        

 
 

      Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na : 

  
 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą   

„Odbudowa   drogi powiatowej  nr 1184 O 
 Stroszowice - Sarny Małe – Gracze – Góra - Rogi  w m. Gracze” 

 
 

  

MY NI ŻEJ PODPISANI  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

[ nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców] 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego 
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

3. OFERUJEMY  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto _____________ złotych 

(słownie złotych:___________________________________________________________) 

zgodnie z załączonym do oferty formularzem cenowym.  

4. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie : do dnia 30.11.2012r. 
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5. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ  do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy.  

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

7. JESTEŚMY  związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.                                                                                                                                 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium  w wysokości  ____________  zł                                  
w formie ________________________________________________________     

      Zwrotu wadium (w przypadku wpłaty na konto )  należy dokonać na nasze konto w :......................     

      nr ................................................................................................................... 

      na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym 
zakresie *: 

 __________________________________________________________________________   
( część/zakres powierzonych usług ) 

 

 __________________________________________________________________________   
( część/zakres powierzonych usług ) 

 

 __________________________________________________________________________   
(część/ zakres powierzonych usług ) 

 9. OŚWIADCZAMY , że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 

następujący: 

 __________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________   
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

10. OŚWIADCZAMY , iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ - 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

11. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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12.  WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 
na poniższy adres: 

 __________________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________________  

tel. ________________________________________________  fax ________________________________                                                                                        

e-mail: _________________________________________ 

 

13.  OFERTĘ wraz ze wszelkimi innymi oświadczeniami i dokumentami, w tym dotyczącymi  
potwierdzenia spełnienia warunków udziału składamy na _________ stronach. 

 

14. ZAŁ ĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

15.   WRAZ Z OFERT Ą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach: ________ 

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;  

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________ 

 

        __________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 

 

*)   niepotrzebne skreślić 
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                                                                     Formularz 2.1. 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
Formularz cenowy 

 

 
  Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą   

„Odbudowa   drogi powiatowej  nr 1184 O 
 Stroszowice - Sarny Małe – Gracze – Góra - Rogi  w m. Gracze” 

      

L.p. ST Wyszczególnienie opracowa ń projektowych Warto ść 
[zł] 

1 2 3 4 

1 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Mapa do celów projektowania dróg  

2 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Badania geotechniczne oraz określenie warunków gruntowo-
wodnych podłoża gruntowego  

 

3 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu i 
wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Niemodlina  o wydanie 
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W przypadku 
wydania przez Burmistrza Niemodlina decyzji nakazującej 
sporządzenie raportu o ochronie środowiska , przygotowanie 
tego raportu  

 

4 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Projekt budowlany i wykonawczy odbudowy drogi 5 przepustów 
i  budowy odwodnieniem .  

5 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego  

7 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Projekt stałej organizacji ruchu  wraz z jego zatwierdzeniem   

8 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Kosztorys inwestorski  

9 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Dokumentacja projektowa do opisu przedmiotu zamówienia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.) w tym 
przedmiar , specyfikacje techniczne i kosztorys ofertowy wraz z 
wersją elektroniczną 

 

10 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Materiały do regulacji pasa drogowego oraz mapy zawierające 
projekty podziału nieruchomości sporządzone zgodnie z 
odrębnymi przepisami-   10 szt działek   

 

11 
Opis 

przedmiotu 
zamówienia 

Uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego i decyzji  o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

 

 Cena ofertowa netto (zł) = 

  Podatek VAT (................%) (zł) = 

 Cena ofertowa brutto (zł) = 

 
__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 
_____________________________________ 
             ( podpis Wykonawcy/Pełnomocnika ) 
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Rozdział 3 
 
 
 
 
 
 

Formularze dotyczące spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału  w postępowaniu : 

 

 

Formularz 3.1.1.    Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia                                        
z   postępowania; 

Formularz 3.1.2.   Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp; 

Formularz 3.2.1.   Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału                        
w postępowaniu ; 

Formularz 3.2.2.   Wykaz wykonanych usług (zamówień); 

Formularz 3.2.3.   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 
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Formularz 3.1.1 
 
 

 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy ) 

 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
  
    
  

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą   
„Odbudowa   drogi powiatowej  nr 1184 O 

 Stroszowice - Sarny Małe – Gracze – Góra - Rogi  w m. Gracze” 
  
 

 

 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania ze względu na 
okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)   

 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_______________________________ 

( podpis Wykonawcy ) 

 

 

Uwaga :  

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
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Formularz 3.1.2 
 
 

 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy ) 

 

OŚWIADCZENIE  
 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
 

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą   
„Odbudowa   drogi powiatowej  nr 1184 O 

 Stroszowice - Sarny Małe – Gracze – Góra - Rogi  w m. Gracze” 
  
  
 

 
  

Oświadczam , że wobec prowadzonej przeze mnie firmy 

……………………………………………………..…………………………… 

z siedzibą  w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  

wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr ………………prowadzonej przez                    

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP nr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-   nie otwarto likwidacji ani też nie ogłoszono w stosunku do niej upadłości *) 

- ogłoszono upadłość, jednakże po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ 

zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku firmy*)  

*) niepotrzebne skreślić  

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

_______________________________ 
( podpis Wykonawcy ) 

 
 

Uwaga :  

1.  Niniejsze oświadczenie składają osoby fizyczne zgodnie z pkt 8.1.2 IDW 
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       Formularz 3.2.1. 
 

 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy /Wykonawców ) 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
  
  

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą   
„Odbudowa   drogi powiatowej  nr 1184 O 

 Stroszowice - Sarny Małe – Gracze – Góra - Rogi  w m. Gracze” 
  
  

 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp.  

 

 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_______________________________ 

   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 
Uwaga :  

1.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone                               
w imieniu wszystkich Wykonawców. 
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Formularz 3.2.2. 
 

 
 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

WIEDZA I DO ŚWIADCZENIE 
 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą   

„Odbudowa   drogi powiatowej  nr 1184 O 
 Stroszowice - Sarny Małe – Gracze – Góra - Rogi  w m. Gracze” 

 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej  
wykaz wykonanych usług (zadań) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 
doświadczenia  
 

Poz. 

Nazwa Wykonawcy 
(podmiotu) 

wykazującego 
posiadanie wiedzy                    
i doświadczenia 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/

Zlecającego 

Wartość usługi  
(zadania) 

wykonanej  przez 
Wykonawcę     
PLN brutto 

Informacje potwier-
dzające spełnienie 

warunków określonych                       
w pkt 7.2.2) IDW 

Czas realizacji 
początek 
dzień /                
m-c /                
rok  

koniec 
dzień /                  
m-c /                   
rok  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Uwaga :  

1. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi niezbędne                
do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zostały wykonane należycie. 

2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych               
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy dołączyć oświadczenie/dokument wskazany w pkt 8.3.1 

 

_____________ dnia 20 ____ rok                                      __________________________ 
                                  (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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                                                                                     Formularz 3.2.3. 
 
 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą   

             „Odbudowa   drogi powiatowej  nr 1184 O Stroszowice - Sarny Małe – Gracze – Góra - Rogi  w m. Gracze”  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  przedkładamy poniżej wykaz osób, które będą uczestniczyć    w wykonywaniu 
zamówienia  

Poz Stanowisko Wymagania stawiane na stanowisku  Nazwisko i imię Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i 
wykształcenie    potwierdzające spełnienie wymagań 

a) 
Projektant          
(branża drogowa) 
1 osoba 

  - uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności drogowej                                                                                                             

   - doświadczenie: –  staż pracy co najmniej 3 lat od 
dnia uzyskania uprawnień  oraz 5-letni staż pracy                                                                                                                    

  

b) 

 Główny 
projektant (branża 
mostowa)             
1 osoba 

- uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności mostowej  

  - doświadczenie: –  staż pracy co najmniej 3 lat od dnia 
uzyskania uprawnień oraz 5-letni staż pracy                                                       

  

c) 

 Główny 
projektant (branża 
wod. –kanalizac. )             
1 osoba 

- uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności wod.-kanalizac.  

  - doświadczenie: –  staż pracy co najmniej 3 lat od 
dnia uzyskania uprawnień oraz 5-letni staż pracy                                                       

  

Oświadczamy, że: 
1. Dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu  ( **) 

2. Nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, będziemy dysponować tymi osobami, na dowód czego załączamy oświadczenie/dokumenty, wskazane w pkt. 
8.3.1 IDW. (**)  

Uwaga : Dla osób, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień należy dołączyć oświadczenie zgodnie z pkt 8.2.4 IDW. 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

                                                                                 __________________________________ 
**) niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                               (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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Tom II 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
 

Umowa NR ………..  
  
Zawarta w  dniu .........................   w Opolu   
pomiędzy : 
Powiatem Opolskim -  Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Strzelców  Bytomskich 7, 
 
zwanym dalej  Zamawiającym, reprezentowanym przez ………………………………… 
 
1. ..................................................................................... 

 

zwaną w dalszym ciągu niniejszej umowy “ZAMAWIAJĄCYM” 
 
a 
......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
 
– reprezentowanym przez: 
 
1. ..................................................................................... 

2. ..................................................................................... 

zwaną w dalszym ciągu umowy “WYKONAWCĄ” 
 
została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
 

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania  : 
 

 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą   
„Odbudowa   drogi powiatowej  nr 1184 O 

                            Stroszowice - Sarny Małe – Gracze – Góra - Rogi  w m. Gracze” 
 
-  zgodnie z ofertą z dnia ....................             
 
 zawierającą opracowania projektowe wymienione w Umowie. 
 
1. Szczegółowy zakres zamówienia określa niniejsza Umowa wraz z następującymi 

załącznikami stanowiącymi jej integralne części: 

a) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

b) Specyfikacje techniczne, 

c) Materiały wyjściowe, 

d) Formularz cenowy 

 

2. Termin realizacji zamówienia –     końcowy ustala się na  :   30  listopada  2012 r 
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§ 2 

 
1. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, określonej w § 1 ust.1. strony 

ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę nie wyższą niż : 

      netto …………………….. zł,  

     (słownie złotych: ……..……………..........................…….................................................… )   
 
      plus .....% podatek VAT      .............................. zł  
 
    (słownie złotych:………....………….…..........................................................................…...)   
 
 
     co łącznie stanowi kwotę brutto ...................................... zł  
 
    (słownie złotych: 
........................................................................................................................).  
 
2. Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy  na konto w 

................................................................. nr .................................. w terminie 21 dni od daty 
wpłynięcia faktury.                                    

 
3. Dopuszcza się   2 faktury : 
 

3.1. Pierwsza  faktura, wystawiona po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego  
       pełnej dokumentacji, płatna będzie w wysokości do 80% wynagrodzenia 
       umownego brutto 
3.2. Druga  faktura, wystawiona po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na      
       Realizację inwestycji , płatna będzie w kwocie pozostałej po zapłaceniu pierwszej    
       faktury (20%  wynagrodzenia umownego brutto). 
 

4   Wykonawca  zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych   
     za  opóźnienie w zapłacie faktur.  
 
5.  Przyjmuje się, że  cena umowna zostanie dostosowana w przypadku zmian następujących   
      podatków ustalonych przez władzę ustawodawczą: podatek VAT. 
 

6. Wszelkie zmiany w umowie dokonywane mogą być jedynie zgodnie z przepisami ustawy   
    Prawo zamówień publicznych . 

§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania 
dokumentacji projektowej, w zakresie i w terminach określonych w Specyfikacjach 
technicznych 

2. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania 
dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji. 
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3. Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i w sposób zgodny z 
wymaganiami określonymi w Umowie, oraz będzie zobowiązany do: 

a) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 
rozwiązań projektowych, 

b) realizacji poleceń Przedstawiciela Zamawiającego  

c) informowania Przedstawiciela Zamawiającego  o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych, 

d) przestrzegania praw patentowych i licencji, 

§ 4 

1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego w zakresie 
określonym w Opisie przedmiotu zamówienia . 

2. Zamawiający wyznacza  Przedstawiciela Zamawiającego p.Romana Figurę   , który jest 
upoważniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy 
oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą.   

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.2. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.  

4. Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego z 
uwzględnieniem wymagań określonych w  Opisie przedmiotu zamówienia  

5. Wykonawca wyznacza Głównego projektanta P. ……………………, który jest 
upoważniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy 
oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. 

§ 5 

1. Kontakty pomiędzy  Przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcą, odbywać się będą w 
razie wystąpienia takiej potrzeby Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na 
piśmie. 

2. Wykonawca zagwarantuje Przedstawicielowi  Zamawiającego możliwość sprawdzenia i 
bieżącej kontroli postępu prac projektowych  na każdym etapie prac . 

§ 6 

1. Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w 
Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji Umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Przedstawiciela 
Zamawiającego .    

2. Zatrudnienie przez Wykonawcę innych podwykonawców niż wskazani w Ofercie 
Wykonawcy wymaga zaakceptowania przez Przedstawiciela Zamawiającego .   

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
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§ 7 

1.   Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo polecić dokonywanie zmiany w Umowie, tj. 
nakazać: 

a) pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy, 

b) wykonać zamienne opracowania projektowe lub ich elementy, 

a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń.  
 

2. Polecenie przez Przedstawiciela Zamawiającego  zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek 
mierze Umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek 
Wykonawcy lub Przedstawiciela Zamawiającego – wynagrodzenia ( wg stawek ustalonych 
na podstawie środowiskowych zasad wyceny prac projektowych oraz zaakceptowanych 
przez Zamawiającego ) lub/i terminu zakończenia opracowań projektowych lub/i innych 
zapisów Umownych.  

3. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa w ust. 1., bez polecenia 
Przedstawiciela Zamawiającego . Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Przedstawiciela 
Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy 

§ 8 

1. Wykonawca może wystąpić do Przedstawiciela Zamawiającego  o przedłużenie okresu 
realizacji Umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań 
projektowych może nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn: 

a) siły wyższej, 

b) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na 
termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, 

Po otrzymaniu uzasadnienia Przedstawiciela Zamawiającego  sprawdzi w ciągu 7 dni jego 
zgodność z warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje 
przedłużenie okresu realizacji Umowy. Przedłużenie okresu realizacji Umowy zostanie 
potwierdzone aneksem do Umowy. 

§ 9 

1. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa   
majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy . W ramach 
przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 
i ilościowych :  
a) użytkować opracowania projektowe na własny użytek  i  przekazywać  opracowania 

projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie:  
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, 
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, 

jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, 
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- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką, 

Zamawiający nie może zbywać opracowań projektowych ani ich dowolnych części oraz nie 
może usuwać oznaczeń określających autora. 

§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową na 
okres  36 miesięcy przedstawiając wraz ze zgłoszeniem wykonania usługi kartę gwarancyjną 
do zatwierdzenia ( przed odbiorem końcowym dokumentacji projektowej )  

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego 
dokumentacji projektowej. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 
w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną: 

- z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego 
części, lub 

- z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w 
ust. 1, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej , ujawnionych w okresie 
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego , to Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy .  

6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z 
wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją 
strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli 
przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych 
wykonanych przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia 
okresu gwarancji do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek). 
Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności 
zawodowej w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu 
jakiejkolwiek strat, o których mowa w ust. 6. Wykonawca przedłoży umowę ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z działalności zawodowej, obejmującą przede 
wszystkim szkody osobowe, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe (tj. straty, o których 
mowa w ust. 6, nie wynikające ze szkód osobowych i rzeczowych). Na każde wezwanie 
Kierownika projektu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania 
warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania składek. Brak 
ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może 
podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy . 
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 § 11 
 
 1.Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu określonego w § 1 pkt. 2  umowy, w 
przypadku wystąpienia okoliczności, których w dniu podpisania umowy nie można było 
przewidzieć, a w szczególności: 

a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy skutkujące 
koniecznością powtórzenia wykonania opracowań; 

b. wystąpiła niezgodność pomiędzy częścią opisową, a kartograficzną ewidencji gruntów; 
c. przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 

postanowień i decyzji administracyjnych; 
d. nastąpił sprzeciw właścicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary 

geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.) niezbędnych do prac projektowych; 
e. wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia; 

f. wystąpiły okoliczności niezależne od stron umowy, powstałe w wyniku zmian ustaleń 
organów biorących udział w procesie uzgadniania dokumentacji projektowej powodujących 
zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia; 

g. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

           h.    z powodu wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron   
                  losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia    
                  w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo   
                  dochowania należytej  staranności. 

 
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w ust. 1, zmiana terminu 

określonego w § 1 pkt. 2  następuje tylko o taką ilość dni, jaką wynosi rzeczywisty czas trwania tej 
okoliczności. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust.1 umowy, 
w przypadku wystąpienia okoliczności, których w dniu podpisania umowy nie można było 
przewidzieć, a w szczególności: 

a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy skutkujące 
koniecznością powtórzenia wykonania opracowań; 

b. wystąpiły okoliczności niezależne od stron umowy, powstałe w wyniku zmian ustaleń 
organów biorących udział w procesie uzgadniania dokumentacji projektowej powodujących 
zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia. 

8. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, do jej wyliczenia stosuje się   
zasady takie same jak przy wyliczeniu ceny oferty . 

  

§ 12 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niedotrzymanie terminu wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za 
dokumentację projektową, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wykonania do 
dnia złożenia opracowania projektowego do odbioru, 
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b) w przypadku odmówienia przez Kierownika projektu odbioru jakiegokolwiek 
opracowania projektowego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, za każdy dzień liczony od terminu 
wykonania opracowania projektowego do dnia ponownego złożenia opracowania 
projektowego do odbioru, 

c)  z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto za 
dokumentację projektową, 

d)   Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy 
wystawionej za dokumentację projektową.  

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za opóźnienie w przekazaniu materiałów wyjściowych, w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, za każdy dzień opóźnienia, 

 b) za opóźnienie w dokonaniu jakiegokolwiek odbioru opracowań projektowych, w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, za każdy dzień 
opóźnienia, 

 c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w 
wysokości   10 % wynagrodzenia netto za dokumentację projektową. Kary nie 
obowiązują jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 14 
ust. 1e. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 13 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym 

wyprzedzeniem, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 60 dni od daty jej podpisania, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż  60 dni, 

c) Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa  w § 7 ust. 3. lub w §10 
ust.7. 

d) Suma kar umownych z powodów określonych w § 12 ust. 1. pkt a). i b). przekroczyła 
kwotę, o której mowa w § 12 ust. 1. pkt c). 

e) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

f) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Kierownika projektu. 
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g) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym 
wyprzedzeniem, w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia 
uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie spełnia swoich zobowiązań Umownych 
wobec Wykonawcy lub jeżeli:  

a) suma kar umownych z powodów określonych w § 12 ust. 2. pkt a). i b). przekroczyła 
kwotę, o której mowa w § 12 ust. 2. pkt c). 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 
zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia i 
przedłoży je do Kierownika projektu.  

b) W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w ust. 3 pkt. a)., 
Kierownika projektu przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności 
zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy 
protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z zestawieniem należnego 
wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokół 
inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do wystawienia 
Protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań projektowych do odbioru 
końcowego. 

4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub 
ich części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane. 

§ 14 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się aktualne przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych. 

 2.   Wierzytelności objęte niniejszą umową nie mogą być przedmiotem przelewu    
        wierzytelności, o którym mowa w art. 509 i następnych Kodeksu Cywilnego. 
 3.    Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 4.   Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla   

        Zamawiającego i  dla Wykonawcy.  

 5.    Umowa niniejsza zawiera …. ponumerowanych i parafowanych stron. 

 
 

ZAMAWIAJACY       WYKONAWCA 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                    
 

37

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom III 

 
OPIS  PRZEDMIOTU   ZAMOWIENIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                    
 

38

 

  

 

ZARZĄD  DRÓG POWIATOWYCH  w   OPOLU 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ  III 
 
 
 
 
 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  
  

 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą   
„Odbudowa   drogi powiatowej  nr 1184 O 

 Stroszowice - Sarny Małe – Gracze – Góra - Rogi  w m. Gracze” 
 

 

    
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Opole, czerwiec  2012 r. 
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1.  INFORMACJA DOTYCZ ĄCA ZAMÓWIENIA  

 

Przetarg ma obejmować wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego odbudowy 
drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – Gracze – Góra – Rogi 
w m.Gracze 
  

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO I PLANOWANE ZAMIERZENIE  

 

W chwili obecnej na skutek powstania osuwiska na drodze powiatowej nr 1184 O 

w obrębie północno – zachodniej części wyrobiska odkrywkowego w kopalni „Bazalt 

Gracze” w Graczach został przerwany ciąg drogi na długości około 100,0 m. 

Celem opracowania projektu budowlanego i wykonawczego jest zaprojektowanie 

odcinka drogi powiatowej wraz z budową odwodnienia omijającego osuwisko 

przywracającego ciągłość drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe – 

Gracze – Góra – Rogi. 

  

        WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI 

 

-  klasa drogi  - Z 

-  prędkość projektowa Vp = 50 km / h 

-  prędkość miarodajna Vm = 60 km / h 

-  szerokość jezdni – 5,5 m 

-  szerokość poboczy utwardzonych  –  2 x 2,5 m  

-  obciążenie – 100 KN/oś 

- kategoria ruchu – KR- 2 

- szerokość pasa drogowego – 20,0 m – 25,0 m 

 

 

3. ZAKRES  ZAMÓWIENIA  

 

����   Prace przygotowawcze 

- wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 

- uzyskanie informacji terenowo-prawnej  

- przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu i wystąpienie z   
  wnioskiem do Burmistrza Niemodlina  o wydanie decyzji o warunkach   
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   środowiskowych.  
  W przypadku wydania przez Burmistrza Niemodlina decyzji nakazującej   
  sporządzenie raportu o  ochronie środowiska , przygotowanie tego raportu . 

            

� Wykonanie projektu budowlanego w ilości 5 egz. i wykonawczego – w ilości 
5 egz. wraz z wymaganymi uzgodnieniami branżowymi odbudowy drogi, 
5 przepustów i odwodnienia na podstawie koncepcji opracowanej przez Pracownię 
Projektową „PROTOR” mgr inż. Antoni Plamitzer 

- wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo – wodnych 
podłoża gruntowego wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowania z dnia 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14 maja 
1999r.) zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz Instrukcja badania podłoża gruntowego 
budowli drogowych i mostowych GDDP Warszawa 1998r., 

- uzgodnienia z RE Opole , telekomunikacją Polską S.A. , Zakładem Gospodarki 
Komunalnej , Zakładem Gazowniczym 

- uzgodnienia z zarządcą cieku , 

- uzyskanie opinii Powiatowego zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych , 

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym , 

- uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej , 

- dokonanie podziału  10 szt. działek zajętych pod inwestycję , 

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i jego zatwierdzenie – w 4 egz.  

- opracowanie kosztorysów inwestorskich , ofertowych , przedmiarów i specyfikacji   

  technicznych 

- opracowanie dokumentacji przetargowej służącej do przeprowadzenia 
postępowania na roboty budowlane a służące do opisu przedmiotu zamówienia 
(zgodnie z Rozporządzeniem w tym m.in. Specyfikacje techniczne, przedmiar 
zgodnie z w/w Rozporządzeniem, kosztorysy ofertowe , projekt budowlany 
i projekt wykonawczy) na nośniku CD 

 

4. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

- 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 na, odwrocie której będzie spis 

treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 
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Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania   
rozporządzenia Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 
Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatibilnego 
z MS Word, 

- obliczenia ilości podstawowych robót ( kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy ) 
były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny kompatibilnego z MS Excel. 

  

WYKONANIE  OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

 Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych  pomiarów, badań 
(inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu 
przedmiotu zamówienia  i  terminem wykonania  oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego  o ich wykryciu. 

 Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Mapa do celów projektowania dróg 
Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 powinna posiadać aktualną klauzulę 

właściwego ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone w ustawie 
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. i w ogólnych specyfikacjach technicznych GG-
00.00.00. – Wymagania ogólne Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. i w ogólnych 
specyfikacjach technicznych GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg 
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 

 
 

Repery robocze mają być rozmieszczone w odstępach do 300 m projektowanego odcinka drogi.  
Po jednym reperze zlokalizować w bezpośredniej bliskości projektowanych przepustów.  
  

Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które 
przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. 
Materiały te należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, 
uzgodnień i pozwoleń. 
1. Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 
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Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia na podstawie ww. materiałów. 

Projekt budowlany 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać 

wymagania określone w ustawie prawo budowlane Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania. w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w rozporządzeniu Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania. i w warunkach technicznych. 
 
Projekt budowlany powinien zawierać: 
Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 3   
rozporządzenia   Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. i zawierać: 

1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 
rozporządzenia Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..  
Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia 
właściwych jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane 
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Wymagane przepisami 
szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy 
prawo budowlane Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) mogą być 
także załączone do  niniejszej Części opisowej.  

 
2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 i 

10 rozporządzenia Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 
Projekt wykonawczy 

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 
Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z 
punktu widzenia: 

- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych 
W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące 

wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 
1. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi  w tym 
m.in.: 
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z 

drogą – materiał do uzgodnienia ZUD, 
- operaty wodnoprawne, 
 

2. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją 
zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.  

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne  
4. Rysunki wykonawcze    

- plan sytuacyjny (1:500), 
- przekroje normalne (1:50) 
- przekroje podłużne (1:100/1000) 
- przekroje poprzeczne dróg (1:100) 
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5. Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca: Przedmiary robót i ślepe ( ofertowe )  
kosztorysy dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacja projektową.  
 

Dokumentacja projektowa do przetargu. 

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie część SIWZ dla przeprowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych 
dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 

Zawartość SIWZ na roboty budowlane powinna być zgodna z  ustawą Prawo zamówień 
publicznych Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..  
 

Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych powinna zawierać: 
a) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (wykonane m.in. na podstawie Ogólnych 

Specyfikacji Technicznych obowiązujących w pionie GDDKIA). SST powinny zawierać 
szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, 
transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i 
płatności za roboty. SST są ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i Ślepym 
kosztorysem. 

b) Dokumentację projektową (jest to Projekt wykonawczy i Projekt budowlany ) . 
c) Przedmiar robót i ślepy kosztorys. Wersja elektroniczna ślepego kosztorysu wraz z 

zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie 
danych kompatibilnym z MS Excel. 
Przedmiar robót składa się: 
1) karty tytułowej 
2) spisu działów przedmiaru robót 
3) tabeli przedmiaru robót 
Karta tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje: 
1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego: 
2) w zależności od zakresu robót budowlanych – nazwy i kody: 

a) grup robót  
b) klas robót 
c) kategorii robót 

3) adres obiektu budowlanego 
4) nazwę i adres zamawiającego 
5) datę opracowania przedmiaru robót 
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie na grupy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. 
Tabela przedmiaru robót powinna zawierać: 
1) numer pozycji przedmiaru 
2) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką 

robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy 
nakładów rzeczowych 

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i idbioru robót budowlanych, zawierające 
wymagania dla danej pozycji przedmiaru 

4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji 
przedmiarowej 

5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru 
6) ilosci jednostek miary pozycji przedmiaru 
Ślepy kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane 
ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., 
numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu 
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rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu 
zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena 
jednostkowa (nie wypełniona), cena element rozliczeniowy (nie wypełniona). 
Strona tytułowa dokumentacji projektowej do przetargu powinna zawierać: 
1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 
2) adres obiektu budowlanego 
3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – 

nazwy i kody: 
a) grup robót 
b) klas robót 
c) kategorii robót 

4) nazwę i adres zamawiającego 
5) spis zawartości dokumentacji projektowej 
6) nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części 

składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania     
 
Opracowanie dokumentacji projektowej do przetargu w wersji elektronicznej  w zapisie pdf 
lub innych umożliwiaj ących odczyt bez wykorzystania specjalistycznych programów 
projektowych . 
 

Kosztorys inwestorski 
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlano-montażowych.  

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys 
inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.., rozporządzeniu Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania.. i ustawie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..  
 

  Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami 
powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatibilnym z MS 
Excel. 

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
  Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinny spełniać wymagania ustawy .  
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinien 

zawierać: 
-  mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z 

zaznaczeniem  terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie 
terenu, 

-     analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, 
-  mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 
-    określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
-   cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12  
 
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z 
późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu, 
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-  pełne odpisy z KW, ZD (ewentualnie protokóły badania KW) lub kopie dokumentów 
potwierdzających tytuły własności do nieruchomości, 
-  w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach 
zamkniętych i terenach o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-
budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 
projektowanych rozwiązań w zakresie: 
 - linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg,      
            ulic, placów i innych miejsc publicznych, 
 - przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci   
            uzbrojenia terenu,  wyprowadzone poza granice terenu zamkniętego, portów morskich   
            i przystani morskich, a także  podłączeń   
           tych obiektów do sieci użytku publicznego, 
-  opinie: 
 - ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych    
            w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
 - dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa   
             technicznego, pasa  ochronnego, morskich portów i przystani, 
 - właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych, 
 - dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do   
             inwestycji  obejmujących wykonanie urządzeń wodnych  oraz w odniesieniu do   
            wykonania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego   
            zagrożenia powodzią, 
 - dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do   
            gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie   
            Lasów Państwowych, 
 - właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury    
             chronionych na  podstawie odrębnych przepisów, 
 - właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej, 
 - innych organów wymaganych przepisami szczególnymi. 
           -   wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne. 
 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego  
wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i 
dokonywanie ew. zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 
 

 

5 KONTROLA  JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 
5.1.1.     Narady  

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami umowy wykonywany  będzie  przez Zamawiającego podczas narad z 
Wykonawcą. 

  

Narady  odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – wg potrzeb 
  

6.  OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

  Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed  ostatecznym odbiorem 
opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań 
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projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową,   ustalonych w Tabeli opracowań 
projektowych  .  

 

7.  ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
  
7.1. Odbiór ostateczny  
7.1.1.     Zasady odbioru ostatecznego  
   
 Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

  
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do 

odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru 
będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 

 
7.1.2.     Dokumenty do odbioru  ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  

- Protokół zdawczo-odbiorczy,  
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,  
- dokumenty projektu ( notatki , protokoły z narad , korespondencje między Zamawiającym a 

Wykonawcą , wszelkie oceny i opinie , raporty it.)  
 

7.2. Przedmiot odbiorów 
   

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
- Mapa do celów projektowania dróg  - 1 egz. w wersji elektronicznej i 1 egz. na materiale 

przeźroczystym (zaklauzulowanego)  dla Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb 
projektowania, 

-      Projekt budowlany – 1 egz. dla Zamawiającego + 4 egz. do uzyskania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej 

- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 

- Projekt wykonawczy – 5egz, 

- Dokumentacja projektowa do przetargu – 1egz, 

- Kosztorys inwestorski – 1 egz, 

-      Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na   
       realizację inwestycji –       
      1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze dla uzyskania decyzji  
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i 
pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, następujące 
elementy ww. opracowań projektowych; w wersji elektronicznej na nośniku CD: 

- Projekt budowlany/wykonawczy – plan zagospodarowania terenu, przekroje podłużne, 
przekroje poprzeczne..... – format danych .... (np. pdf ), 

- Dokumentacja projektowa do przetargu – Ślepy ( ofertowe ) kosztorysy , przedmiary i 
SST  – format danych kompatibilny z MS Excel, 
  

8 . PŁATNOŚCI  

 Dla pozycji Tabeli opracowań projektowych ( Formularza cenowego )  podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli opracowań 
projektowych 
( Formularza cenowego )  
 Kwota  poszczególnych pozycji Tabeli opracowań projektowych (Formularza 
cenowego) będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu 
zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.     
 Dopuszcza się   2 faktury : 
 Pierwsza  faktura, wystawiona po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego  pełnej 
dokumentacji, płatna   będzie w wysokości do 80% wynagrodzenia umownego brutto 
  
Druga  faktura, wystawiona po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, płatna będzie w kwocie pozostałej po zapłaceniu pierwszej  
faktury (20%   wynagrodzenia umownego brutto). 
 

 9 . PRZEPISY   ZWIĄZANE 

Przepisy prawne. 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 
[1.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13.07.2001r. w 

sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Dz.U. z 2001r. Nr 80, 
poz. 867. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, 
poz. 1126. 
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[1.7]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2004r. Nr 242, poz. 2421. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz.177 z późniejszymi 
zmianami. 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389. 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17.01.2001r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. 3/2001r., poz. 22. 

[3]  Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z 
późniejszymi zmianami. 

[4]  Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z 
późniejszymi zmianami. 
[4.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

[4.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. 
Nr 220, poz. 2181. 

[5]  Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 
[6] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z 

późniejszymi zmianami. 
[7] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 

1086 z  późniejszymi zmianami. 
[8] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 

nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[8.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[8.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 

[9] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[10] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[11] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[12] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001. 
[13] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  GDDP-2000. 
[14] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA-2003. 
 

 

 

 

 

 

 


