
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
www.jezowe.bip.podkarpackie.pl 

 

Jeżowe: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami dla 
inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej Jeżowe Zaborczyny. 
Numer ogłoszenia: 9293 - 2014; data zamieszczenia: 15.01.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Jeżowe , Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe, woj. podkarpackie, tel. 015 
8794304, faks 015 8794304. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami dla inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej 
Jeżowe Zaborczyny.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem przetargu 
nieograniczonego jest Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi gminnej 
Jeżowe Zaborczyny obejmującego opracowanie: Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy 
odcinka ok. 4,5 km drogi . Projektu budowlanego i wykonawczego odwodnienia ww odcinka drogi 
łącznie z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych. Projektu 
budowlanego i wykonawczego przełożenia kolidującego uzbrojenia podziemnego o ile takie wystąpi, 
Kosztorysu inwestorskiego, Kosztorysu ślepego, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 2. 
Zakres zamówienia obejmuje A Wykonanie dokumentacji projektowej zadania opisanego rozdz. III 
składającej się z 1 projektów budowlanych w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 2 
projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. z 
2004r Nr 202, poz 2072. 3 opracowanie tabeli niezbędnych zjazdów do pól i posesji załączonej do 
projektu wykonawczego; 4 przedmiarów robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia jak 
wyżej, 5 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - dotyczy projektów, które tego 
wymagają Prawo budowlane - jednolity tekst Dz.U.z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zm., art. 20 ust.1 pkt. 1 
b. B Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawierających 
zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonywania robót zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r Nr 
202, poz 2072). C Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie 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 D Wykonanie 
projektu odwodnienia oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu; F Uzyskanie wszystkich 
wymaganych decyzji, w tym decyzji środowiskowej jeżeli istnieje taka konieczność, pozwoleń, opinii, 
uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do 
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem 
zamawianych dokumentacji. Głównym celem, dla którego ma służyć opracowanie jest uzyskanie decyzji 
Starosty Powiatu Niżańskiego na budowę drogi Jeżowe Zaborczyny. 3. Dla wykonania powyższych 
opracowań konieczne jest: opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych koniecznych dla wykonania 
przedmiotu zamówienia. Mapę opracował i posiada Zamawiający która zostanie nieodpłatnie przekaże 
Wykonawcy, opracowanie niezbędnej (w ocenie projektanta) dokumentacji geotechnicznej, uzyskanie 
opinii ZUD (łącznie z kosztami wypisów z rejestru gruntów), przygotowanie wniosku i uzyskanie w 
imieniu Zamawiającego decyzji o lokalizacji celu publicznego, wykonanie operatów wodnoprawnych 
oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych 
. uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli na wejście na grunt w celu realizacji zadania. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w III rozdz. SIWZ oraz projekcie umowy Zał. 
Nr 5 do SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4. 

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: 30.04.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 1 000,00 zł PLN, słownie: tysiąc 
złotych. Forma wniesienia zgodnie z Art 45 pkt 6 Art 45 pkt 7 - wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca 
się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru, 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 ofert. 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 2 do SIWZ . Ocena tego 
warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania tego zamówienia tj. 
wykazać, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, minimum jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej 
przedmiot zamówienia, tj. wykonał opracowanie dokumentacji niezbędnej do wniosku o 
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej o dł. min. 4 km. z 
podaniem wartości przedmiotu, daty wykonania oraz z załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że usługa została wykonane należycie - załącznik Nr 3 do SIWZ 
Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie; 2) oświadczenie - jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o Ocena tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie 
spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 2A i 2B do 
SIWZ . 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 2A i 2B do 
SIWZ .. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia - personel Załącznik Nr 
4 do SIWZ 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 
tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik Nr 2A i 2B do SIWZ . Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik Nr 2A i 2B do SIWZ . 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 
zezwolenia lub licencje; 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 



przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

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; 

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 

• 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) 

1. Formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Dowód wpłaty wadium. 

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: najniższa cena. 

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 

Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy 
pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności. Inwestor/ Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, jeżeli zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: a) 
działania siły wyższej, b) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 2.W 
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jeżowe, 
37-430 Jeżowe 136A pok. Nr 6A. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A pok. Nr 11 Sekretariat. 

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 by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


