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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  
 

Zamawiającym jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, z siedzibą przy ul. Objazdowej 20,    

57-300 Kłodzko; tel.: 74/868 01 80; fax: 74/868 01 90; e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl strona 

internetowa: www.zdp.bip.klodzko.pl;   
 

II.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograni-

czonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na 

jej podstawie.  

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2014 r. poz.121) i ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 ) oraz  ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlano – 

wykonawczego) dla zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny – 

Stary Wielisław – Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz z budową ścieżki 

rowerowej na trasie Kłodzko – Stary Wielisław – Polanica Zdrój” wraz z uzyskaniem decyzji 

o pozwoleniu na budowę.  
 

1. WARUNKI OGÓLNE 

A. Zamawiający wymaga aby wykonana dokumentacja projektowa (projekt budowlano-

wykonawczy) zawierała: 

 projekt budowlano-wykonawczy - 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzem-

plarz - wersja elektroniczna, 

 szczegółową specyfikacje techniczną wykonania i odbioru - 1 egzemplarz w wersji 

papierowej oraz 1 egzemplarz - wersja elektroniczna, 

 kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz - wersja 

elektroniczna,  

 kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 

1 egzemplarz - wersja elektroniczna, 

 projekt docelowej organizacji ruchu na drodze - 3 egzemplarze w wersji papierowej 

oraz 1 egzemplarz - wersja elektroniczna. 

Całość opracowania w formie elektronicznej (edytowalnej) należy zapisać na nośniku 

CD.  

B. Wykonawca zleci i przygotuje w ramach opracowania: mapy do celów projektowych oraz 

mapy ewidencyjne wraz ze strukturą własności (skrócone wypisy z rejestru gruntów) te-

renu objętego opracowaniem.  

C. Branżowe warunki techniczne uzyskane od właścicieli lub zarządców urządzeń kolidują-

cych z projektem i robotami drogowymi, winny być zaakceptowane przez Zamawiające-

go.  

D. Rozwiązania projektowe winny być racjonalne pod względem ekonomicznym, spełniać 

wszystkie wymagania techniczne i być uzgodnione z Zamawiającym.  

E. Zaleca się by projektowane elementy drogi były zlokalizowane w granicach istniejącego 

pasa drogowego. W wyjątkowych przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym dopusz-

cza się lokalizację tych elementów poza granicami istniejącego pasa drogowego, lecz 

w liniach rozgraniczających, określonych miejscowym planem zagospodarowania. Loka-

lizacja każdego elementu projektu poza granicami gruntów będących własnością Zama-

wiającego powinna być poświadczona zgodą właściciela terenu.  

F. W celu prawidłowego przygotowania ofert w tym uwzględnienia wszystkich opracowań 

branżowych i szczegółowych rozwiązań technicznych, należy dokonać wizji w terenie.  

G. Wykonawca ustali wszystkie zakresy kolizji urządzeń obcych w związku z planowaną 

przebudową drogi oraz uzyska - na podstawie udzielonego pisemnego upoważnienia do 

występowania w imieniu Zamawiającego - szczegółowe warunki techniczne na ich prze-

budowę od właścicieli sieci. 

H. Wykonawca sporządzi zbiorcze zestawienie kosztów, obejmujące wszystkie branże 

wchodzące w skład dokumentacji technicznej będącej przedmiotem zamówienia.  

I. Wykonawca odpowiada za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych 

w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z warunkami zamó-

http://www.zdp.bip.klodzko.pl/


3 | S t r o n a  

 

wienia. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej 

oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa Ustawa Prawo Budowlane oraz    

Ustawa o samorządzie zawodowym.  

J. Wykonawca w/w dokumentacji opracuje ją zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumen-

tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 ze zm.) oraz 

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby 

zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji oraz z zastosowaniem nowo-

czesnych technologii robót i materiałów.  

K. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji formy i zakresu wykonanego pro-

jektu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku.  

L. W ramach niniejszego zlecenia, Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót rea-

lizowanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej oraz w zakresie okre-

ślonym przez ustawę Prawo Budowlane.  

Wykonawca zobowiązany jest również na wezwanie przedstawiciela Inwestora do:  

 niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 3 dni od otrzymania 

wezwana,  

 opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 

wykonanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami doku-

mentacji projektowej,  

 wykonanie projektów zamiennych,  

 niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

Realizacja nadzoru autorskiego przez Wykonawcę dokumentacji projektowej będzie pro-

wadzona w ramach realizowanego zadania projektowego, na koszt Wykonawcy.  

M. Wymagania formalno-prawne w ramach wykonywanych zadań projektowych - Wyko-

nawca zobowiązany jest uzyskać następujące decyzje: decyzję o warunkach zagospoda-

rowania terenu lub zgodności projektu z Planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kłodzko, Polanica Zdrój oraz miasta Kłodzko, ocenę oddziaływania na środowisko wraz 

z przygotowaniem raportu jeżeli jest wymagana, decyzję środowiskową, decyzje i opinie 

wodno-prawne związane z przebudową murów oporowych, obiektów mostowych oraz 

kanalizacji deszczowej i przepustów.  

Sporządzona dokumentacja projektowa musi być kompletna pod względem poprawności 

formalnej w celu uzyskania pozwolenia na budowę przez Inwestora – Wykonawca 

w imieniu Inwestora przygotuje kompletny wniosek o pozwolenie na budowę. Wszelkie 

braki Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie.  
 

2. TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Planowana przebudowa dróg oraz budowa ścieżki rowerowej obejmować będzie: ulicę Dusz-

nicką, Objazdową, Łąkową i Wielisławską w Kłodzku, następnie drogę powiatową nr 3291D 

przez miejscowość Stary Wielisław do Polanicy Zdrój oraz ulice: B. Głowackiego, J. Kiliń-

skiego, Al. Zwycięzców, oraz ul. Kłodzką w Polanicy Zdroju. 

Projekt budowlany ścieżki rowerowej wraz z przebudową dróg przylegających                             

do projektowanej trasy ścieżki należy wykonać w obrębie lokalizacji przedstawionych na 

załączonej mapie (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w obrębie załączonych działek ewiden-

cyjnych (załącznik nr 2 do SIWZ) należących do: Gminy Miejskiej Kłodzko, Gminy Wiej-

skiej Kłodzko, Gminy Polanica – Zdrój oraz Powiatu Kłodzkiego. W szczególnych przypad-

kach lokalizacji ścieżki rowerowej poza wymienionymi własnościami należy przygotować od-

rębne opracowanie w celu starania się przez inwestora o uzyskanie umowy użyczenia danej 

działki na cele realizacji projektu i uzyskania pozwolenia na budowę. Projektowana szerokość 

ścieżki rowerowej – 2,5 m wzdłuż wszystkich odcinków dróg. 
 

A. Projekt ścieżki rowerowej wraz z przebudową dróg przyległych należy rozpocząć na 

skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondo) ulic Dusznickiej i Objazdowej w Kłodzku. Na 

tym odcinku ulicy Objazdowej ścieżkę rowerową należy zlokalizować prawą stroną jezd-

ni. Ścieżka rowerowa powinna zostać zaprojektowana wraz z pasem rozdziału od jezdni 
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o szerokości od 1,0 do 1,5 m – w  szczególnych przypadkach dopuszczalne jest lokalizo-

wanie ścieżki rowerowej przy krawędzi jezdni.  

B. Łącznikiem do ścieżki rowerowej w ulicy Objazdowej jest odcinek wzdłuż ulicy Łąkowej 

– dojazd od ulicy Bohaterów Getta w Kłodzku.  

Realizacja projektu ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Objazdowej i Łąkowej powinna obej-

mować roboty drogowe związane z modernizacją ulic w celu poprawy ich stanu tech-

nicznego (nowa nawierzchnia jezdni, odwodnienie, pobocza i inne niezbędne elementy 

pasa drogowego). 

C. Kolejnym odcinkiem projektowanego przebiegu ścieżki rowerowej są drogi powiatowe 

nr 3292D oraz 3291D na trasie od ulicy Objazdowej w Kłodzku do drogi wojewódzkiej 

388 w Polanicy Zdroju. Na tym odcinku ścieżkę rowerową generalnie należy projektować 

prawą stroną jezdni wraz z pasem zieleni w odstępie od 1,0 do 1,5 m od krawędzi jezdni. 

W przypadku niemożliwości dotrzymania tego warunku dopuszcza się zaprojektowanie 

ścieżki rowerowej bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Na tym odcinku znajduje się sześć 

obiektów mostowych przez które należy przeprowadzić ścieżkę rowerową na osobnych 

kładkach dla ruchu pieszo-rowerowego, przylegających do obiektów mostowych. Projekt 

przebudowy drogi na tym odcinku należy wykonać z założeniem poszerzenia jezdni od 

0,5 do 1,0 m na całej długości.  

Prace projektowe dotyczące przebudowy drogi należy wykonać w celu poprawy jej stanu 

technicznego związanego z wykonaniem nowej nawierzchni, odwodnienia, poboczy oraz 

innych niezbędnych elementów pasa drogowego. 

D. Kolejnym odcinkiem projektu jest przebieg ścieżki rowerowej drogami będącymi wła-

snością Gminy Polanica Zdrój – ulica Głowackiego, Kilińskiego i Alei Zwycięzców na 

długości 1 + 735 km. Prace projektowe na tym odcinku powinny obejmować: budowę 

nowej ścieżki rowerowej w dopasowaniu do przebiegu istniejących ulic (prawą lub lewą 

stroną ulicy).  

Projektowane roboty drogowe powinny obejmować poprawę stanu technicznego ulic 

związaną z wykonaniem nowej nawierzchni, odwodnienia, poboczy oraz innych niezbęd-

nych elementów pasa drogowego. 

E. Ostatnim odcinkiem przebiegu projektowanej ścieżki rowerowej jest droga powiatowa 

numer 3240D na trasie od skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 388 do mostu na 

rzece Bystrzyca Dusznicka. Na tym odcinku ścieżkę rowerową należy zaprojektować 

prawą stroną drogi z pasem rozdziału od jezdni szerokości od 1,0 do 1,5 m. 

Projektowana przebudowa jezdni na tym odcinku powinna obejmować wykonanie nowej 

nawierzchni jezdni, odwodnienia, pobocza oraz inne niezbędne elementy pasa drogowe-

go. 

F. W opracowaniu należy uwzględnić dodatkowy odcinek ścieżki rowerowej szerokości 

3,5 m w miejscu: od istniejącego ronda (ulice Objazdowa i Dusznicka) w kierunku drogi 

krajowej nr 8 na długości ok. 210 m. Niniejsze, związane jest z realizacją włączenia wę-

zła projektowanej obwodnicy miasta Kłodzka do ul. Dusznickiej przy którym to włącze-

niu, zaprojektowano ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,5 m. 
 

Wszystkie odcinki opracowania powinny uwzględniać nowoczesne rozwiązania technicznego 

wyposażenia dróg w oparciu o Dz. U. nr 43 poz. 430 dział IV w tym urządzenia odwadniające 

i odprowadzające wodę, urządzenia oświetleniowe, obiekty i urządzenia obsługi uczestników 

ruchu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ogrodzenia, oznakowanie poziome (grubowarstwo-

we) i pionowe odblaskowe. 
 

Zakresy opracowań drogowych powinny stanowić osobne opracowania konstrukcyjno-

projektowe. Zakresy opracowań obiektów mostowych (dobudowa kładek dla ruchu pieszo-

rowerowego) powinny stanowić odrębne opracowania kosztorysowo – projektowe. Całość 

opracowania projektowego powinna zostać objęta scalonym kosztorysem inwestorskim. 
 

3. USZCZEGÓŁOWIENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH PROJEKTU PRZEBUDO-

WY DROGI: 
 

A. Sposób przebudowy, winien odzwierciedlać potrzeby związane z koniecznością obsługi 

ruchu samochodowego i pieszo - rowerowego jaki ma obecnie miejsce na tej drodze.  

B. Dokumentacja winna zmierzać do wzmocnienia konstrukcji nawierzchni odpowiednio do 

zadanych kategorii ruchu, oraz co najmniej 20 letniej trwałości i estetyki zaprojektowa-

nych rozwiązań.  
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C. Należy uwzględnić wszystkie urządzenia pasa drogowego konieczne do przebudowy lub 

budowy w przypadku ich braku, takie jak: przepusty pod drogą, pod zjazdami; bariery; 

poręcze; ścieki; kanalizację deszczową i inne. 

D. W terenie zabudowanym należy zaprojektować chodniki dla pieszych, zatoki autobusowe 

i mijanki, w razie lokalnych przewężeń, oraz miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych.  

E. Należy przewidzieć wykonanie nowych lub pogłębienie istniejących rowów odwadniają-

cych, nadając im odpowiednie spadki podłużne wynikające z pomiarów, prawidłowa 

ścinkę lub uzupełnienie poboczy na całym odcinku. 

F. Zaprojektować należy wszystkie inne prace związane z przebudową drogi  służące jej 

właściwej eksploatacji (w załączeniu mapa lokalizacyjna).  

G. Opracowanie powinno zawierać również przebudowę kanalizacji deszczowej i odwod-

nienia powierzchniowego w niezbędnym zakresie.  

H. Zakres opracowania nie obejmuje przebudowy skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 388. 
 

4. HARMONOGRAM PRAC 

A. I etap z terminem wykonania do 15 czerwca 2016 roku (30% wartości zadania)  

a. wykonanie map do celów projektowych, 

b. inwentaryzacja terenowa, 

c. wystąpienie do instytucji branżowych w sprawie lokalizacji inwestycji i kolizji 

z urządzeniami obcymi; 

d. wystąpienia formalno – prawne o wydanie decyzji i opinii, 

e. wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla całego zakresu robót, 

f. ostateczne zatwierdzenie wariantu opracowania przez Inwestora. 

B. II etap z terminem wykonania do końca trwania umowy (całość wartości zadania 

pozostałe 70%) 

a. wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na cały zakres zadania wraz 

z wykonawczymi projektami poszczególnych zakresów: obiekty mostowe, odwodnie-

nie, przebudowa innych sieci, 

b. przygotowanie wniosku aplikacyjnego o pozwolenie na budowę w imieniu inwestora, 

c. uzyskanie decyzji środowiskowej w imieniu Inwestora, 

d. uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę przez Inwestora,  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamó-

wień (CPV): 

a. 71.32.00.00-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania . 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany do: 30 listopada 2016 r. 

W związku z przyjęciem, jako jednego z kryteriów oceny ofert, kryterium – termin realizacji zamó-

wienia, Wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania zamówienia w stosunku do ter-

minu określonego przez Zamawiającego tj. 30 listopada 2016 r. przy czym maksymalny termin skró-

cenia zamówienia to 02 listopada 2016 r. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONY-

WANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:   
 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 
 

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wy-

konawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 4).    
 

1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działal-

ności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową 

(projekt budowlano-wykonawczy), podobną do objętej przedmiotem zamówienia 

w zakresie budowy lub przebudowy dróg publicznych, obejmujące projekty budowlane, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , dokumentacje kosztory-

sowe oraz projekty stałej organizacji ruchu lub projekty zmiany stałej organizacji ruchu. Za 
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dokumentację projektową podobną Zamawiający uzna dokumentację projektową o wartości 

brutto równej co najmniej 200.000,00 zł w zakresie objętym w/w zadaniu. 

Wykonawca musi wykazać, że usługi zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki inży-

nierskiej i prawidłowo ukończone.  
 

1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyko-

nania zamówienia. 
 

a) potencjał techniczny 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wy-

konawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 4). 

b) potencjał kadrowy 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wy-

konawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 4).    
 

1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wy-

konawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 4).    
  

2. Wykonawcy mogą się wspólnie ubiegać o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wy-

konawcy wyznaczają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie za-

mówienia publicznego. 
 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie za-

mówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie za-

mówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

Pzp. 
 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków 

określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci 

Wykonawcy wspólnie.  

Warunek określony w pkt 2 i 3 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 

A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art. 44 w nawiązaniu do art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi za-

łącznik nr 4 do SIWZ. 

2. Wykaz prac projektowych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów do-

tyczących najważniejszych prac, określających, czy prace te zostały wykonane w sposób nale-

żyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej i pra-

widłowo ukończone.  

Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku 

określonego w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku 

nr 5 do SWIZ.  

W przypadku, gdy Zamawiający (Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku) jest podmiotem, na 

rzecz którego prace projektowe  wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca 

nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy zostały one wykonane zgod-

nie z zasadami sztuki inżynierskiej. 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz prac projektowych lub dowody potwierdzające 

czy zostały one wykonane należycie, budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może 

zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego prace projektowe były 
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wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiają-

cemu. 

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych prac projektowych będzie potwierdzać wysokość 

tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg 

średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biu-

letynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zosta-

ną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na 

PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opubliko-

wane w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie za-

mówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie. 
 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 

wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności 

finansowe innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realiza-

cji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne pod-

mioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamó-

wienia; 

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 

d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 

Jeżeli  Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na 

zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych pod-

miotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Postano-

wienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpo-

spolitej stosuje się odpowiednio. 
 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, odpowia-

da solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 

B.  W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, 

z zachowaniem sposobu reprezentacji: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia wa-

runków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do 

SIWZ. 
2. 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 wy-

kazania 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. 
 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu wymienionego w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty o których mowa powyżej powinny być wystawio-

ne nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

C. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważ-

nioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 
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1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-

sumentów (Dz. U. z 2015  r. poz. 184) albo informację, o tym, że Wykonawca nie należy do 

grupy kapitałowej. Wzór listy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 
 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu 

ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 
 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie za-

mówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

składa każdy z wykonawców oddzielnie. 
 

D.  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

1. Formularz ofertowy wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ. 

2. Informacja o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT wg wzoru na zał. nr 8 do SIWZ. 

3. Zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy wg wzoru na zał. nr 9 do SIWZ. 

4. Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

5. W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego 

pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspól-

ników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty. 
 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKU-

MENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZU-

MIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informa-

cje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną, pocztą elektroniczną (e-mail) lub 

faxem. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  

informacje pocztą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie po-

twierdza fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający do-

mniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez 

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 

pisma. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 
 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU 

Ul. OBJAZDOWA 20, 57-300 KŁODZKO 

TEL. 074/868 01 80   FAX 074/868 01 90 

ADRES E-MAIL: SEKRETARIAT@ZDP.KLODZKO.PL 
 

6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Po-

wiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, pokój nr 5 
 

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEN TREŚCI SIWZ. 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemna prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi 

wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfi-

kacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wy-

znaczonego terminu składania ofert. 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią  niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawia-

jącego. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zabrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SIWZ. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

mailto:SEKRETARIAT@ZDP.KLODZKO.PL
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składania ofert  i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ. Oraz umieści taką 

informację na własnej stronie internetowej www.zdp.bip.klodzko.pl 
 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofer-

tą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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 związania ofertą zwró-

cić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 
 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 

3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru albo osoba należycie umocowana 

przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 

4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo 

to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnic-

two to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składają-

cy się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłuma-

czeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się , iż 

wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie np. Konsorcjum, 

Wspólnicy spółki cywilnej w formularzu ofertowym należy wymienić dane wszystkich Wyko-

nawców występujących wspólnie ze wskazaniem pełnomocnika do reprezentowania. 

7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub  parafowana 

przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, prze-

kreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem,  etc. powinny być parafowane 

przez Wykonawcę.  

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozu-

mieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca za-

strzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone 

klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 

z dnia 16 kwietna 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 

poz.1503)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone 

w odrębnej kopercie. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie-

ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsię-

biorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

10. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębior-

stwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp 

11. W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwy-

konawcom, zgodnie z informacją zawartą w formularzu ofertowym. Brak powyższej informacji 

oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spo-

woduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 
 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Kłodzku przy ul. Objazdowej 20 – pok. 

nr 1 - SEKRETARIAT, w terminie: do dnia 05.02.2016 r., do godziny 11:00. 

 Godziny pracy sekretariatu od poniedziałku – do piątku od godz. 7
00 

do godz. 15
00

. 

http://www.zdp.bip.klodzko.pl/


10 | S t r o n a  

 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 

57-300 Kłodzko oraz opisane: 
 

nazwa (firma) Wykonawcy, adres Wykonawcy 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 

                                                                                                   ul. Objazdowa 20 

                                                                                                   57-300 Kłodzko 
 

Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlano – wykonawczego) dla zadania 

pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny – Stary Wielisław – Polanica 

Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław – Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie 

Kłodzko – Stary Wielisław – Polanica Zdrój”. 
 

Oferta przetargowa, nie otwierać przed dniem 05.02.2016 r., godz. 11
15 

 

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwró-

cona Wykonawcy bez otwierania. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury zmian, zostaną dołączone do ofer-

ty. 

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania po-

przez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak  wprowadzenie zmian 

i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą 

otwierane. 
 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: 
               

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Objazdowej 20 w Kłodzku, w pokoju 

nr 18, w dniu 05.02.2016 r. o godzinie 11
15

. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje do-

tyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiających prześle Wyko-

nawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 
 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istot-

nych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla pra-

widłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a 

także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

2. Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone 

również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Całkowita cena brutto wykonania 

zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie. 

3. Cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia stanowić będzie cena podana przez Wykonaw-

cę w formularzu ofertowym stanowiącym (zał. nr 3). 

4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRY-

TERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 
 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: 
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Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%) 

1. 
Cena  

(C) 
90 

2. 
Termin Wykonania Zadania 

(T) 
10 

 

a. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryte-

rium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
 

 C = Cmin/Co x 100 pkt.,  

 gdzie: 

 Cmin – cena brutto oferty najtańszej 

 Co – cena brutto oferty badanej 
 

b. kryterium „termin wykonania zamówienia” - będzie rozpatrywane na podstawie terminu 

realizacji zadania, podanego przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym 

kryterium zostanie przyznana wg poniższych zasad:  

 wykonanie zamówienia w terminie: 30 listopad 2016 r. – 0 pkt;  

 wykonanie zamówienia w terminie: 16 listopad 2016 r. – 50 pkt. 

 wykonanie zamówienia w terminie: 02 listopad 2016 r. – 100 pkt. 
 

Termin zaoferowany przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 30.11.2016 r. i nie 

może być krótszy niż 02.11.2016 r. Oferta Wykonawcy, który nie zastosuje się do po-

wyższej dyspozycji zostanie odrzucona, zgodnie z art., 89 ust, 1 pkt 2 ustawy PZP. 
 

W przypadku nie wskazania w ofercie terminu wykonania zamówienia, Wykonawca zo-

bowiązany jest wykonać projekt budowlany w terminie wymaganym w SIWZ, tj. do 

30.11.2016 r. i taka wartość terminu będzie brana pod uwagę przy ocenie jego oferty. 
 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione 

w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze 

wzorem:  
 

 Ko = C*0,90 + T*0,10 
  

 gdzie:  

 C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena  

 T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Termin Wykonania Zadania  
 

3. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do dwóch miejsc po przecin-

ku. 

4. Jeżeli wybór oferty będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej 

ilości punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert 

dodatkowych. 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych 

wcześniej ofertach. 
                   

XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaga-

niom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najko-

rzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia kryteria wyboru. 

2. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi nie-

zwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uza-

sadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone 

wart. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie 

internetowej (www.zdp.bip.klodzko.pl) oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.    

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wynikającym z art. 

94 ustawy Pzp.       
               

 

 

 

 



12 | S t r o n a  

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁ-

NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu 

informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w 

związku z realizacją umowy. 

2. Zamawiający żąda aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił dokument lub doku-

menty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania umowy. 

3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 

ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 
                  

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium                       
                  

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONA-

NIA UMOWY: 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umo-

wy 
 

XIX. INNE INFORMACJE: 
           

Zamawiający nie przewiduje: 

1. składania ofert wariantowych, 

2. udzielania zamówień uzupełniających, 

3. zawarcia umowy ramowej, 

4. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

5. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

6. rozliczenie w walucie innej niż polski złoty, 

7. wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. ustawy Pzp, 

8. możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 
 

XX. UMOWA, KTÓRA BĘDZIE PODPISANA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA 

NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA BĘDZIE 

ZAWIERAŁA WSZYSTKIE ZAPISY PODANE WE WZORZE UMOWY STA-

NOWIĄCY ZAŁACZNIK NR 9 DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI, 

Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI OFERTY. 
 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyni-

ku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organi-

zacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp, 

3. Środkami ochrony prawnej są: 

a. wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp, 

b. odwołanie, 

c. skarga do sądu, 

4. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na  podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza  czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności. 

6. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zama-

wiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, 

7. 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, 
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8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzien-

niku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamó-

wienia na stronie internetowej, 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej 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, 

10. Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp. 

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoław-

czego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane 

zostały w art. 198a-189d ustawy Pzp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do SIWZ: 

Załącznik nr 1 – mapa poglądowa 

Załącznik nr 2 – spis działek ewidencyjnych przez które ma przebiegać ścieżka rowerowa 

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków 

Załącznik nr 5 – wykaz prac projektowych 

Załącznik nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 7 – przynależność do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 8 – oświadczenie o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT 

Załącznik nr 9 – projekt umowy 


