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Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie 
32-200 Miechów 

ul. Warszawska 11 
tel./fax (41) 38- 318- 27,  
           (41) 38- 307- 42 

 

Miechów: Opracowanie dokumentacji projektowej w celu dokonania 

zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 

budowę dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1203K ul. 

Piłsudskiego w Miechowie na długości około 1,322km. 

Numer ogłoszenia: 66133 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, 

tel. 041 3830742, faks 041 3831832. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.miechow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej w celu 

dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1203K ul. Piłsudskiego w Miechowie na długości około 1,322km.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji 

projektowej w celu dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla 

inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1203K ul. Piłsudskiego w Miechowie na długości około 

1,322km. Zakres dokumentacji obejmuje: - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z 

przedmiarem robót - wer. papierowa 4 egz. + elektroniczna - kosztorys inwestorski, wer. papierowa 1egz. + 
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elektroniczna - kosztorys ofertowy, wer. papierowa 1egz. + elektroniczna - SSTWiOR, wer. papierowa 

1egz.+ elektroniczna Zamawiający wymaga aby dokumentacja została wykonana na mapach do celów 

projektowych. Materiały niezbędne do wykonania dokumentacji, niezbędne mapy pozyska Wykonawca. 

Zakres i lokalizacja opracowania projektowego określone są w zał. Nr 8 opis zakresu opracowania i zał. 

graficznym Nr 9.. 

II.1.5) 
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.09.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10 000zł. Dowód 

wniesienia wadium w formie kopii należy zanumerować i załączyć jako kolejną stronę oferty. Dowód 

wniesienia wadium w oryginale należy złożyć wraz z ofertą w terminie i miejscu wskazanym na złożenie 

ofert. 

III.2) ZALICZKI 

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

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

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

zakresie na podstawie oświadczenia. - oświadczenie o spełnieniu warunków przez wykonawcę, 

art.22 ust.1 Pzp (zał. do SIWZ) Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków 

na podstawie załączonych do oferty oświadczeń, dokumentów, (metodą spełnia - nie spełnia). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

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

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

zakresie na podstawie oświadczenia. - oświadczenie o spełnieniu warunków przez wykonawcę, 

art.22 ust.1 Pzp (zał. do SIWZ) Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków 

na podstawie załączonych do oferty oświadczeń, dokumentów, (metodą spełnia - nie spełnia). 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

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

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

zakresie na podstawie oświadczenia. - oświadczenie o spełnieniu warunków przez wykonawcę, 

art.22 ust.1 Pzp (zał. do SIWZ) Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków 

na podstawie załączonych do oferty oświadczeń, dokumentów, (metodą spełnia - nie spełnia). 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyć: - 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 zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wykonawca potwierdzi 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą - 

Główny projektant - projektant branży drogowej minimalne kwalifikacje: osoba wskazana na 

stanowisko Głównego Projektanta - Projektanta branży drogowej winna posiadać uprawnienia 

budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, do pełnienia samodzielnej 

funkcji technicznej w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej oraz 

doświadczenie przy realizacji conajmniej 1 zadania obejmującego opracowanie dokumentacji 

projektowej polegającego na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie dróg publicznych. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do 

oferty oświadczeń, dokumentów, (metodą spełnia - nie spełnia). 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

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

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

zakresie na podstawie oświadczenia. - oświadczenie o spełnieniu warunków przez wykonawcę, 

art.22 ust.1 Pzp (zał. do SIWZ) Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków 

na podstawie załączonych do oferty oświadczeń, dokumentów, (metodą spełnia - nie spełnia). 
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III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

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

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

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

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

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

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

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

należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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

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

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

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 

pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

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

przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

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

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
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• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

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

kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile 

pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy 

przedstawić w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

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

• 1 - Cena - 95 

• 2 - Termin realizacji - 5 

IV.2.2) 
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana umowy także istotna może być dokonana 

w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy 

może być dokonana w szczególności w przypadkach: 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla 

realizacji przedmiotu umowy, w tym urzędowa zmiana stawki podatku Vat; 2) terminy realizacji przedmiotu 

zamówienia ulegną przesunięciu z uwagi na: - w przypadku gdy przedłużeniu uległy procedury 

administracyjne oraz inne terminy formalno - prawne mające wpływ na termin realizacji umowy nie 

wynikające z winy Wykonawcy, - inne okoliczności niezależne od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia 

zgody przez Zamawiającego, że termin może ulec wydłużeniu o czas trwania tych okoliczności; 3) zmiany 

dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy- Głównego projektanta. Zmiana tych osób musi być 
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uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane na etapie postępowania o 

zamówienia publiczne; 4) gdy wystąpiła konieczność zmiany podwykonawcy wskazanego do realizacji 

części zamówienia, z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców; 5) gdy wystąpiła uzasadniona 

konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie 

jako realizowaną przez podwykonawcę, z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.zdp.miechow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg 

Powiatowych w Miechowie 32-200 Miechów ul. Warszawska 11 tel. (41) 38- 307- 42. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2016 

godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie 32-200 Miechów ul. Warszawska 11, 

Sekretariat- pok.nr1. 

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ………………………………….. 
                                                                                                      Kierownik  Zamawiającego 


