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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
O WARTOŚCI SZCUNKOWEJ ZAMÓWIENIA  

poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 

ZAMAWIAJĄCY  
Powiat Ząbkowicki 
57-220 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11 , 
tel. (074) 816-28-00, fax. (074) 816-28-50 
NIP 887-16-29-254  

TRYB ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony – usługa. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZOSTANIE ZAMIESZCZONA 
NA STRONIE INTERNETOWEJ  
www.bip.zabkowicki.powiat.pl. 
Zamawiający umoŜliwia uzyskanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wniosek  
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego pok.110.  

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA  
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Poprawa  dostępności 
komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa drogi nr 3174D i 3183D 
(Ząbkowice Śl. - Henryków)  
Etap I – odcinek drogi powiatowej nr 3183D od drogi wojewódziej nr 395 w m.Henryków  km 0+000 do 
skrzyŜowania z drogą powiatową nr 3174D w m. Krzelków km 3+845 oraz odcinek  drogi 3174D od 
skrzyŜowania z drogą  nr 3183D w m.Krzelków  km.14+312 do km 9+103 w m.Sieroszów.   
Etap II – odcinek drogi powiatowej nr 3174D w m. Sieroszów  km 9+103 do skrzyŜowania z drogą 
wojewódzką nr 385 km 0+000 w m. Ząbkowice Śl.  
Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:  
- projekt budowlany  
- projekt wykonawczy,  
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
- przedmiary robót,  
- kosztorys inwestorski, 
- schemat organizacji ruchu, 
   oraz 
- pełnienie nadzoru autorskiego  
Na rzecz wykonania dokumentacji projektowej Zamawiający przekaŜe Wykonawcy aktualną mapę  
do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej.  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
71320000-7 Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania.  

MOśLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘSCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wymagany 70 dni od daty zawarcia umowy. 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS SPOSBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁENIENIA TYCH WARUNKÓW 
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22  
    ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj, 
    a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy  
        nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
    b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami  



        zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do  
        udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,    
     c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
     d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust.1 i 2  
        ustawy pzp.  

2) Wykonali co najmniej 2 projekty przebudowy dróg o długości co najmniej 3 km, w okresie ostatnich  
    trzech lat przed dniem wszczęcia  postępowania, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności   
    jest krótszy – w tym okresie, 

3) Posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej i instalacyjno- 
    inŜynieryjnej i są  wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz  posiadają  
    waŜne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 

4) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  warunków: 
    Ocena zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów dołączonych do oferty, które zostały  
    określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia. 
 
 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMETÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY   
 W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
       - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
         działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  
         do ewidencji  działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed  
         upływem terminu składania ofert, 
       - zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie  
         zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  
         odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji  
         właściwego  organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące prze upływem terminu składania  
         ofert, 
      -  zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy Rolniczego  
         Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie  zalega z opłacaniem opłat oraz  
         składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane  
         prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie   
         wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3miesiące prze upływem  
         terminu składania ofert, 
      - wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
         udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
         dokumentacji projektowych (projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy lub przebudowy     
         co najmniej 2 dróg, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot  
         zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów  
         potwierdzających, Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie,  
      - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w    
         wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, oświadczenia  
         i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, takŜe zakresu wykonywanych przez nie  
         czynności, Do wykazu naleŜy załączyć dokumenty stwierdzające, Ŝe osoba  która będzie     
         uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do projektowania  w  
         specjalności drogowej i instalacyjno-inŜynieryjnej, oraz innych specjalnościach jeŜeli wynika to      
         z specyfiki zamówienia, 
      - zaświadczenie o przynaleŜności do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadaniu waŜnego  
         ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
      - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z  
         art.22.ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

WADIUM 
 Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości 8.000 zł  

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE  
Cena 100% 



 


