
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia (jeżeli dotyczy): 

http://www.przetargi.cieszanow.eu 

 
Ogłoszenie nr 50695 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.  

Cieszanów: „Opracowanie dokumentacji projektowych oraz projektów wykonawczych na 

przebudowę dróg poprzez budowę chodników dla pieszych w gminie Cieszanów" 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszanów, krajowy numer identyfikacyjny 

65090068300000, ul. ul. Rynek  1, 37611   Cieszanów, woj. podkarpackie, państwo Polska, 

http://www.przetargi.cieszanow.eu/


tel. 166 311 076, e-mail andrzej1941@o2.pl, faks 166 311 440.  

Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.cieszanow.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 
nie  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

www.przetargi.cieszanow.eu 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 
nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
tak  

Inny sposób:  

Pisemnie, zgodnie z zasadami okreśonymi w Rozdziale 7 SIWZ 

Adres:  

Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul.Rynek 1, 37-611 Cieszanów, pok. Nr 19-sekretariat 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie dokumentacji 



projektowych oraz projektów wykonawczych na przebudowę dróg poprzez budowę 

chodników dla pieszych w gminie Cieszanów" 

Numer referencyjny:  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do: 
wszystkich części  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 

opracowaniu dokumentacji projektowych oraz projektów wykonawczych na przebudowę dróg 

poprzez budowę chodników dla pieszych w gminie Cieszanów. 1.2. Zamawiający zgodnie z 

art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części, jak 

poniżej: 1.2.1. część I zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowych oraz 

projektów wykonawczych na przebudowę dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla 

pieszych, które obejmuje:  projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1656R-przejscie 

przez Nowe Sioło (od Domu Strażaka do Szkoły Podstawowej w km 2+390 – 2+820)  

projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1657R – po stronie lewej w m. Nowe 

Sioło(osiedle) w km 1+190 – 1+755 i Chotylub w km 7+693 – 7+928  projekt chodnika przy 

drodze powiatowej nr 1648R – przejście przez Niemstów w km 11+140 – 11+785 (od osiedla 

do kościoła) 1.2.2. część II: zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowych oraz 

projektów wykonawczych na przebudowę dróg wojewódzkich poprzez budowę chodników 

dla pieszych, które obejmuje:  projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 863 Kopki – 

Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów przejście przez Stary Lubliniec prawa strona w km 

60+700 – 61+770 wraz z budową zatoki autobusowej w km 61+295( w miejscu istniejącego 

przystanku autobusowego) i po lewej stronie w km 61+200 – 61+485 wraz z budową zatoki 

autobusowej w km 61+264 ( w miejsce istniejącego przystanku autobusowego), 

zaprojektowanie oznakowanego przejścia dla pieszych w km 61+430 (za zjazdem do 

kościoła),  projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów - 

Tarnogród – Cieszanów przejście przez Nowy Lubliniec po stronie lewej drogi w km 62+435 

– 62+870 (od skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowej szkoły do skrzyżowania z 

drogą wojewódzką nr 864 Nowy Lubliniec – Żuków) wraz z przebudową istniejącej zatoki 

autobusowej w km 62+752, budową chodnika po stronie prawej drogi w km 62+790 – 

63+080 wraz z przebudową istniejącej zatoki autobusowej w km 62+798, zaprojektowanie 

oznakowanego przejścia dla pieszych w km 62+752 – 62 +798 (pomiędzy istniejącymi 

zatokami autobusowymi).  projekt techniczny na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 865 

Jarosław- Oleszyce –Cieszanów-Bełżec od km 39+650 do km 39+970 poprzez przebudowę 

skrzyżowania w km 39+715 z drogą wojewódzką nr 866 na rondo oraz budowę chodnika dla 

pieszych w km 39+674 – 39+970 strona lewa w m. Dachnów.  projekt techniczny na 

przebudowę drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec od km 42+590 



– do km 43+450 poprzez budowę chodnika dla pieszych w km 42+590 – 42+760 strona lewa, 

budowę chodnika w km 42+750 – 43+450 strona prawa oraz przejścia dla pieszych w obrębie 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1652R w m. Cieszanów 1.3. Zakres zamówienia dla obu 

części obejmuje, w szczególności: 1.3.1. Prace projektowych, które zawierają: 1) 

dokumentację niezbędną do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizacją inwestycji drogowej (pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia). 2) 

dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego, w tym: a) projekt 

budowlany, b) projekty budowlano –wykonawcze, c) przedmiary robót, d) szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 3) Kosztorysy inwestorskie. 4) uzyskanie 

wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami sieci oraz usunięcia kolizji wynikającej z art. 39 

ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2015 r.poz.460), 5) Inne 

materiały niezbędne do wystąpienia o uzyskanie niezbędnych opinii i decyzji na etapie 

przygotowywania dokumentacji. 6) Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych 

części dokumentacji: a) Projekt budowlany – 5 egz., b) Projekt wykonawczy branżowy – 4 

egz. c) Przedmiary robót – 2 egz. d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót – 2 egz. e) Kosztorys inwestorski- 2 egz. f) Informacja BIOZ- 5 egz. g) 

Kosztorysy ofertowe – 2 egz. *) Kompletny projekt wykonawczy i budowlany oraz inne 

dokumentacje należy opracować w formie PDF dołączone do dokumentacji projektowej na 

płycie CD lub DVD -1 szt. 7) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za 

przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i 

okresie trwania gwarancji i rękojmi. 8) Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość, 

zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu 

zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. 

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia 9) Przed przystąpieniem do 

wyceny prac, wykonawca ma obowiązek zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

powinien dokonać szczegółowego sprawdzenia w terminie warunków wykonania 

zamówienia, w tym zgodności zakresu usługi. 10) Ustalenia i decyzje dotyczące 

wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 1.3.2. Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją: a) 

wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt. 4 ppkt. a) i b) 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.). b) 

czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót budowlanych 

zgodności realizacji z projektem, c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia 

wnioskowanych przez Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań 

zamiennych. Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie 

wątpliwości z tym związanymi w toku realizacji inwestycji, d) czuwanie, aby zakres 

wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 

budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę lub o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych, e) dokonywanie 

wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 

r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.), f) 

bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich 

pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami 

przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty 

zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie), g) ścisła 

współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. h) udział w komisjach 



odbiorowych i naradach technicznych na budowie. i) przyjmuje się 5 pobytów na obiekcie w 

ramach nadzorów autorskich. 1.4. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać 

wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określonego w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).  

 

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7 

Dodatkowe kody CPV:71248000-8 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 
data zakończenia: 30/09/2017 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Określenie warunków: Dysponowanie co najmniej jedną osobą 

pełniącą funkcję: (Projektanta w branży drogowej), która posiada uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności drogowej (w zakresie pozwalającym na projektowanie robót 

objętych przedmiotem zamówienia). 1) Przez posiadanie uprawnień budowlanych 

wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t. j. z dnia 2016.03.08) oraz 

przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy 

specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie 

uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. 2) Wykonawca w celu wykazania spełniania 

w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która 

nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 



państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1946).  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 6 do SIWZ) – w 

zakresie warunku określonego w sekcji III.1.3) ogłoszenia 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w 

postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 



powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

nie  



Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 
nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Doświadczenie personelu Wykonawcy 40 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: nie  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

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



na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie lub skrócenie 

terminu realizacji zamówienia określonych w § 2 umowy: a) w przypadku wykonywania 

innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, 

Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o 

okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy 

również wypadków drogowych powstałych w strefie robót; b) w przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych, niewyszczególnionych w Przedmiarach Robót, jak również wykonywania 

koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny 

dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w 

Umowie (jeśli dotyczy); c) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki 

wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, 

tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu 

finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub 

powodującej zmianę zakresu robót; d) w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, 

które przyspieszą ukończenie robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość robót 

lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku; e) w przypadku wystąpienia 

warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających 

zapewnienie ich odpowiedniej jakości (ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka 

temperatura powietrza); f) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy 

spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez 

nich drogi; g) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; h) z powodu 

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie 

Zamawiający; i) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub 

obu Stron; j) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy 

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; k) w przypadku wystąpienia przeszkód 

w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody 

geologiczne); l) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie 

niezbędnym do wykonania robót zgodnie z wiedza techniczną i odrębnymi przepisami; m) 

odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, n) wystąpienia 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie, prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - fakt ten musi 

mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez kierownika 

budowy, inspektora nadzoru oraz Zamawiającego; o) zmian spowodowanych 

nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w 

szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; p) odmiennych od 

przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji, 

q) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych ale 



istotnych dla realizacji robót, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 2) konieczności wykonania robót zamiennych 

(do których wykonania wystarczy zgoda zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako 

wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu 

określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) 

zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 4) w 

przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W 

takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 

przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, 5) W przedstawionych w pkt 1 przypadkach wystąpienia 

opóźnień, strony mogą ustalić nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub 

przestoju. 6) Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez 

Wykonawcę i może zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Wystąpienie przypadków 

wskazanych w ust. 3 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po 

którejkolwiek ze stron do zmiany umowy 7) Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie 

uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót 

według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może 

polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty 

związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 2. Konieczność wykonania robót 

zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zachodzi w szczególności sytuacji, gdy: 1) 

materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być 

użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich 

innymi materiałami budowlanymi, 2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła 

zmiana przepisów prawa budowlanego, 3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki 

techniczne wykonania (np. Polska Norma), 4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 3. Nie 

stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do 

kontaktów między stronami umowy. 4. Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. 

Obligatoryjnie musi być ona uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 5. Zmiany umowy wymaga zmiana inspektora nadzoru. 6. Wszelkie zmiany 

umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie 

strony umowy. 7. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 

Zamawiający. 8. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy 

i nie powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu:  
Data: 03/04/2017, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Część nr: 1    Nazwa: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ 

PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH NA PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH 

POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW DLA PIESZYCH 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:część I zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowych oraz projektów 

wykonawczych na przebudowę dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych, 

które obejmuje:  projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1656R-przejscie przez Nowe 

Sioło (od Domu Strażaka do Szkoły Podstawowej w km 2+390 – 2+820)  projekt chodnika 

przy drodze powiatowej nr 1657R – po stronie lewej w m. Nowe Sioło(osiedle) w km 1+190 

– 1+755 i Chotylub w km 7+693 – 7+928  projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 

1648R – przejście przez Niemstów w km 11+140 – 11+785 (od osiedla do kościoła)  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7, 71248000-8 

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/08/2017 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60 

Doświadczenie personelu Wykonawcy 40 

6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 



Część nr: 2    Nazwa: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ 

PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH NA PRZEBUDOWĘ DRÓG WOJEWÓDZKICH 

POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKÓW DLA PIESZYCH 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:część II: zamówienia – Opracowanie dokumentacji projektowych oraz projektów 

wykonawczych na przebudowę dróg wojewódzkich poprzez budowę chodników dla pieszych, 

które obejmuje:  projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów - 

Tarnogród - Cieszanów przejście przez Stary Lubliniec prawa strona w km 60+700 – 61+770 

wraz z budową zatoki autobusowej w km 61+295( w miejscu istniejącego przystanku 

autobusowego) i po lewej stronie w km 61+200 – 61+485 wraz z budową zatoki autobusowej 

w km 61+264 ( w miejsce istniejącego przystanku autobusowego), zaprojektowanie 

oznakowanego przejścia dla pieszych w km 61+430 (za zjazdem do kościoła),  projekt 

chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów - Tarnogród – Cieszanów 

przejście przez Nowy Lubliniec po stronie lewej drogi w km 62+435 – 62+870 (od 

skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowej szkoły do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 864 Nowy Lubliniec – Żuków) wraz z przebudową istniejącej zatoki 

autobusowej w km 62+752, budową chodnika po stronie prawej drogi w km 62+790 – 

63+080 wraz z przebudową istniejącej zatoki autobusowej w km 62+798, zaprojektowanie 

oznakowanego przejścia dla pieszych w km 62+752 – 62 +798 (pomiędzy istniejącymi 

zatokami autobusowymi).  projekt techniczny na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 865 

Jarosław- Oleszyce –Cieszanów-Bełżec od km 39+650 do km 39+970 poprzez przebudowę 

skrzyżowania w km 39+715 z drogą wojewódzką nr 866 na rondo oraz budowę chodnika dla 

pieszych w km 39+674 – 39+970 strona lewa w m. Dachnów.  projekt techniczny na 

przebudowę drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec od km 42+590 

– do km 43+450 poprzez budowę chodnika dla pieszych w km 42+590 – 42+760 strona lewa, 

budowę chodnika w km 42+750 – 43+450 strona prawa oraz przejścia dla pieszych w obrębie 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1652R w m. Cieszanów  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7, 71248000-8 

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2017 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

6) INFORMACJE DODATKOWE:  
 


