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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 

 na podst. art.36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą 
 
Przetarg nieograniczony na zadanie: 

Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów, gmina Rudniki 

1) Nazwa oraz adres zamawiającego 

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie,  
ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715 
 

2) Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony 
 

3) Opis przedmiotu zamówienia 

 
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów, gmina 
Rudniki 
 
Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi. Zadanie dotyczy drogi 
powiatowej nr 1911 O w miejscowości Dalachów i obejmuje wykonanie następującego zakresu: 
- kanalizacja deszczowa z rur PP SN 8 typu X-Stream o średnicach 200, 250, 300, 400, 500 = 1 021,01 mb 
- przewód tłoczny  z rur PE 100  SDR 17 315x18,7 mm – 368,26 m 
- przepompownia wód deszczowych i roztopowych 
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 fi 200/5,9 mm - 136 m 
- studzienki rewizyjne z kręgów betonowych fi 1000 – 22 szt. 
- studzienki ściekowe betonowe fi 500 osadnikowe – 25 szt. 
- studzienki ściekowe betonowe fi 500 bezosadnikowe – 12 szt. 
- odwodnienie liniowe ACO DRAIN z zamknięciem zatrzaskowym – 87,5 m 
- krawężnik drogowy 15x30x100 cm – 995 mb 
- zatoka autobusowa z kostki granitowej – 120 m2 
- budowa chodnika przy zatoce postojowej – 75 m2 
- podbudowa z kruszyw naturalnych (dolna gr. 11 cm i górna warstwa gr. 9 cm) – 6090 m2 

- podbudowa  z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 8 cm – 6090 m2 
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca i ścieralna po 4 cm grubości) – 6090 m2 
- nasyp ziemny – 80 m3 

- oznakowanie poziome – 300 m2 
- przejście dla pieszych (oznakowanie poziome i pionowe) – 2 szt. 
- montaż kocich oczek przy krawędzi zatoki 

- poszerzenie jezdni do 6 m. 

Uwaga: Występujące w projekcie studzienki TEGRA 1000 i TEGRA 600 można zamienić na betonowe odpowiednio DN 1000 i 
500 (zmiany uwzględniono w przedmiarze robót). W profilu podłużnym naniesiono zmiany – właściwy kanał deszczowy 
narysowany jest w kolorze czerwonym. Rzędne wysokościowe przykanalików łączących studnie rewizyjne z wpustami ulicznymi 
należy dostosować do przeprojektowanego kanału deszczowego.  

Transport materiałów z rozbiórki należy wykonać na plac składowy Służby Drogowej w Praszce. 

Zadanie obejmuje zakres od skrzyżowania z drogą krajową nr 43 Wieluń – Częstochowa (obręb studni D1) do studni 
rewizyjnej D22. 

Całość zamówienia zgodnie z przedmiarami robót, dokumentacjami projektowymi oraz specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
CPV:   45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
 45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania stosownego projektu oznakowania robót i uzyskania jego akceptacji przez 
organ zarządzający ruchem, wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót.  
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
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4) Termin wykonania zamówienia 

do 30 czerwca 2015 
 

5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy  
1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień, 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy.  
3. Wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej 
powierzchni co najmniej 20 000 m2 oraz kanalizacje deszczowe o łącznej długości co najmniej 3 000 m. 
Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 
specyfikacji. 
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.  
Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki 
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w 
przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 
 

6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu 

- Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z 
powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

- wykaz robót budowlanych obejmujących co najmniej zakres wymagany w punkcie 5 niniejszej specyfikacji, wykonanych w 
okresie ostatnich pięciu 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 wraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (należy załączyć referencje z których jasno 
wynika zakres robót określony w punkcie 5 SIWZ)  
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały 
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (należy przedstawić co najmniej uprawnienia 
kierownika robót); 

- wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami; 

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o 
tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

 

7) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów pisemnie, faksem 
lub drogą elektroniczną (pzd@interka.pl). 
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnieni są: Roman Jokiel (sprawy dotyczące procedury udzielenia zamówienia), 
Andrzej Łęgosz – tel. 601548773 (informacje techniczne określające przedmiot zamówienia). 
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8) Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 50 000 zł na 
zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.  
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto nr 37102036680000580200156828. Środki pieniężne w chwili otwarcia 
ofert powinny znajdować się na rachunku Zamawiającego. 
 

9) Termin związania ofertą 

30 dni od terminu składania ofert (zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy) 
 

10) Opis sposobu przygotowania ofert 

Oferta musi zostać podpisana przez osobę lub osoby uprawnione. 
Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do 
podpisania oferty, np. aktualny odpis  z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Jeżeli uprawnienie do podpisywania oferty nie wynika z 
załączonego dokumentu, należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem).  
 
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej 
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. W przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający 
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

Wszelkie korekty w treści oferty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 
Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, która będzie posiadać oznaczenia: „Budowa 
kanalizacji deszczowej - Dalachów”, a także – „nie otwierać przed dniem 2.03.2015 r. przed godziną 1000” oraz adres 
wykonawcy. 
 

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8, nie później niż 2.03.2015 r. do godziny 
1000. 

 

12) Opis sposobu obliczenia ceny 

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe. Cenę należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej, 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót, przy zachowaniu następujących założeń: 
a) zakres robót, który jest podstawą do obliczenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarze 

stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, 
b) ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w przedmiarze robót muszą zawierać wszystkie koszty związane 

z ich realizacją, jak również koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, 
związane z  odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne wynikające z umowy, której 
wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji, 

c) nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty), 
dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych, pod warunkiem, że zakres czynności 
do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający z przedstawionych w przedmiarach 
robót norm nakładów rzeczowych. 
 

13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert 

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert: 
- wysokość ceny ofertowej - 90% 
- długość gwarancji - 10% 

 
Punktację przyznaje się wg następującego wzoru:  
                                  
Ilość punktów = (Cn/Cb) x 90 + (Gb/Gn) x 10 
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gdzie:  Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena rozpatrywanej oferty 
 Gb – gwarancja rozpatrywanej oferty, Gn – najdłuższa gwarancja spośród ofert nieodrzuconych 

Wykonawca podaje długość gwarancji w pełnych miesiącach na formularzu ofertowym. Gwarancja musi się mieścić w zakresie od 
36 do 72 miesięcy. W przypadku podania wartości niższej zamawiający uznaje że długość gwarancji wynosi 36 miesięcy, w 
przypadku podania wartości wyższej zamawiający uznaje że długość gwarancji wynosi 72 miesiące 

 

14) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 

Po wyborze oferty, wybrany Wykonawca zostanie wezwany po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów do 
zawarcia umowy 
 

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, wynosi 5% ceny całkowitej podanej w 
ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie 

kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

tworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
 
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto nr 37102036680000580200156828. 
 
Pozostałe regulacje związane z zabezpieczeniem – zgodnie z art. 147 – 151 ustawy. 
 

16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z 
nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

Zgodnie z załączonym wzorem umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian terminu wykonania zadania, w przypadku jeśli zmiana taka jest korzystna dla 
Zamawiającego.  

 

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy przysługuje prawo do protestu na zasadach ustalonych w dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych (art. 179 – 
198) 
 

18) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo 

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje 
zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień 
publicznych i wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 

 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
 


