Przedmiot: Sporządzenie dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 396
w m. Chociwel w km 56+987 do 57+324
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
Województwo: dolnośląskie
Adres: 57-100 Strzelin, ul. Kamienna 3
Telefon: 71 3921278
Fax: 71 7351124
Strona internetowa: nie podano
Data publikacji: 2016-06-20
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie, 57-100 Strzelin, ul. Kamienna 3,
REGON: 02082095700000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest
sporządzenie dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Chociwel w
km 56+987 do 57+324 oraz sporządzenie projektu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia stałej i
czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie konstrukcji drogi zgodnie z warunkami
technicznymi jakimi powinna spełniać droga wojewódzka, oraz wszystkich niezbędnych elementów
towarzyszących infrastruktury drogowej.
Wytyczne dla Wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym, projektu branżowego - drogowego wraz z
rozwiązaniem odwodnienia części pasa drogowego obejmującego zadanie
2) w przypadku, gdy będzie niezbędny, uzyskania operatu wodno - prawnego,
3) w przypadku, gdy będzie niezbędna, uzyskania decyzji środowiskowej,
4) wykonania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
5) wykonania przedmiaru robót,
6) wykonania kosztorysu inwestorskiego,
7) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt map do celów projektowych, opiniodawczych
i innych wymaganych,
8) uzyskania we własnym zakresie wymaganych opinii, badań, uzgodnień i zatwierdzeń,
9) przekazania dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami i kosztorysami w czterech

egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej,
10) dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę we właściwych organie
architektonicznym.
11) Sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas
prowadzenie robót budowlanych
12) Sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, w przypadku
wystąpienia koniecznych zmian do aktualnie obowiązującej stałej organizacji ruchu.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów i sprzętu
niezbędnych do wykonania zamówienia.
Szczegółowe zasady realizacji zamówienia - zgodnie z aktualną Ustawą Prawo Budowlane.
Istotne postanowienia do umowy zawiera projekt umowy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
sporządzenie dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Chociwel w
km 56+987 do 57+324 oraz sporządzenie projektu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia stałej i
czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
Dokumentacja obejmować będzie zaprojektowanie konstrukcji drogi zgodnie z warunkami
technicznymi jakimi powinna spełniać droga wojewódzka, oraz wszystkich niezbędnych elementów
towarzyszących infrastruktury drogowej.
Wytyczne dla Wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym, projektu branżowego - drogowego wraz z
rozwiązaniem odwodnienia części pasa drogowego obejmującego zadanie
2) w przypadku, gdy będzie niezbędny, uzyskania operatu wodno - prawnego,
3) w przypadku, gdy będzie niezbędna, uzyskania decyzji środowiskowej,
4) wykonania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
5) wykonania przedmiaru robót,
6) wykonania kosztorysu inwestorskiego,
7) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt map do celów projektowych, opiniodawczych
i innych wymaganych,
8) uzyskania we własnym zakresie wymaganych opinii, badań, uzgodnień i zatwierdzeń,
9) przekazania dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami i kosztorysami w czterech
egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej,
10) dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę we właściwych organie
architektonicznym.
11) Sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas
prowadzenie robót budowlanych
12) Sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, w przypadku
wystąpienia koniecznych zmian do aktualnie obowiązującej stałej organizacji ruchu.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów i sprzętu
niezbędnych do wykonania zamówienia.
Szczegółowe zasady realizacji zamówienia - zgodnie z aktualną Ustawą Prawo Budowlane.
Istotne postanowienia do umowy zawiera projekt umowy.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium przetargowe w wysokości 400,00 PLN
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że
poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.
1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 78 9588 0004 0000 1296 2000 0020.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się termin uznania rachunku bankowego
zamawiającego.
6. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego do oferty należy dołączyć kserokopię
przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy załączyć w formie oryginału do oferty.
8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja musi być
gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwota gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, że: Wykonawca, którego ofertę wybrano:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
6) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
Pzp,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
9. Wykonawca, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem
terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej
formie spośród możliwych wymienionych w SIWZ.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp
11. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w
przypadku, gdy:
1) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
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: aktualizacja
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.powiatstrzelinski.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
2016-07-04 godzina: 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie, ul. Kamienna 3, 57-100
Strzelin - Sekretariat
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

