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www.zdp.bip.klodzko.pl 

 

Kłodzko: Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka 

- Szklary, km 0+000 do 2+520 - II etap  

[intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.] 

Numer ogłoszenia: 88728 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, woj. dolno-

śląskie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.bip.klodzko.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D 

Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 2+520 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 

2013 r.]. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są 

roboty budowlane polegające na wykonaniu odbudowy drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Maria-

nówka - Szklary, km 0+000 do 2+520 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r]. Zakres 

robót obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie odwodnienia kor-

pusu drogowego, wykonanie podbudowy i nawierzchni, roboty wykończeniowe oraz montaż elemen-

tów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: załącznik nr 

1 do SIWZ - opis techniczny, załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja rysunkowa oraz załącznik nr 3 

do SIWZ - przedmiar robót. Szczegółowe warunki wykonania robót określa: Szczegółowa Specyfika-

cja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) - załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający in-

formuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu 

lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiąza-

nia (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez Za-

mawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowania dokumentacji projektowej. Wy-

kazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządze-

nia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9. 

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: 

29.07.2016. 

 

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


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINAN-

SOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY 

III.2) ZALICZKI 

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

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

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wyko-

nawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 7 do 

SIWZ) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostat-

nich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na bu-

dowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie drogi (w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane, tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), o wartości robót równej co 

najmniej 500.000,00 zł netto i udokumentuje, że robota ta została wykonana w sposób należy-

ty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający dokona 

oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę - Wykaz wykonanych 

robót (załącznik nr 8 do SIWZ) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wyko-

nawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 7 do 

SIWZ) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub 

będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia: kierownik budowy/robót 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej - z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy/robót na mi-

nimum jednym zadaniu polegającym na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie 

drogi o wartości równej co najmniej 500.000,00 zł netto, posiadającym uprawnienia budowla-

ne uprawniające do prowadzenia robót w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicz-

nej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez Wyko-

nawcę - Wykaz osób (załącznik nr 9 do SIWZ). Osoby przewidziane do pełnienia samodziel-

nych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które 

zostały wydane zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409 z późn. zm), określone w art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzy-

skane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo bu-

dowlane. Natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii 

Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i obywateli Konfederacji 

Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dn. 18 

marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii 

Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych 

lub decyzją o prawie świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe Rady 

Izby Inżynierów albo udokumentować że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed 

właściwą Izbą. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wyko-

nawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 7 do 

SIWZ) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DO-

STARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTA-

WIE 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 przed-

łożyć: 
 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowa-

dzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 

i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określają-

cych, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykona-

ne zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowie-

dzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbęd-

nych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz infor-

macją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wyma-

gane 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 gospo-

darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania bra-

ku 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 postępowa-

niu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

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

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

w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, przedkłada: 

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

twierdzający, 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 udzie-

lenie 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 ka-

pitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Formularz ofertowy wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy wg wzoru na za-

łączniku nr 6 do SIWZ. 3. Informacja o odwrotnym obciążeniu podatkiem VAT wg wzoru na załączni-

ku nr 13 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do re-

prezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik 5. W przypadku spółki cywilnej, wspólni-



cy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do 

reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywil-

nej dołączonej do oferty. 
 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Gwarancja - 10 

IV.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

stawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których nie można by-

ło przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy po-

legająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adre-

su, nazwy); 2) dopuszczalna jest zmiana kierownika budowy, zgoda może zostać udzielona, pod wa-

runkiem zapewnienia przez Wykonawcę nowego kierownika budowy, który posiada kwalifikacje 

zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ; 3) dopuszczalna jest zmiana Inspektora Nadzoru Inwe-

storskiego; 4) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności 

powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w umowie zostaną wprowadzone zmiany 

dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy; 5) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, w przypadku gdy 

zmianie ulegną stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że 

wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegnie 

zmianie; 6) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach: 

a. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac obję-

tych niniejszą umową, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, b. w przy-

padku wystąpienia robót dodatkowych, c. w przypadku wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą uzna-

wane będą zdarzenia, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają bądź uniemożliwiają cał-

kowicie lub częściowo realizację przedsięwzięcia, zmieniają w istotny sposób warunki jego realizacji i 

których nie da się uniknąć nawet przy zachowaniu maksymalnej staranności. Wystąpienie siły wyższej 

obowiązana jest wykazać strona, która się na nią powołuje. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków za-

mówienia: www.zdp.bip.klodzko.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powia-

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

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

ofert: 09.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 

57-300 Kłodzko, pokój nr 1 - SEKRETARIAT. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY. 

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwro-

towi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części za-

mówienia: nie 
 


