
Krosno: Zaprojektowanie i wykonanie remontu/przebudowy przepustu drogowego w 

ciągu drogi powiatowej Nr 2002R Iwonicz - Iwonicz Zdrój w km 4+380 w m. Iwonicz 

Zdrój wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z 

planowanym zadaniem 

Numer ogłoszenia: 82171 - 2011; data zamieszczenia: 14.03.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie , ul. Bieszczadzka 1, 38-400 

Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4375796, faks 013 4366037. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkrosno.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie 

remontu/przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2002R Iwonicz - 

Iwonicz Zdrój w km 4+380 w m. Iwonicz Zdrój wraz z przebudową istniejących sieci 

uzbrojenia terenu kolidujących z planowanym zadaniem. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie i 

wykonanie remontu/przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2002R 

Iwonicz - Iwonicz Zdrój w km 4+380 w m. Iwonicz Zdrój wraz z przebudową istniejących 

sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowanym zadaniem. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje stosowanie zamówień uzupełniających z art.67 ust 1 pkt6 

stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.22.11.00-3, 71.32.00.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

miesiącach: 8. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Kwota i 

termin wniesienia wadium: 1.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 

5.000,00zł (brutto); słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. 1.2. Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. 1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 

109, poz. 1158, z późn. zm.). 1.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Rymanowie, Oddział w Krośnie Nr konta: 83 8636 

1044 2005 1700 3887 0004 1.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje 

na rachunku bankowym. 2. Zwrot wadium: 2.1. 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 ustęp 4a ustawy 2.1a. Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 2.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie 

wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 2.3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium, na podstawie art. 46, ust.1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez zamawiającego. 2.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 2.5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, 

którego oferta została wybrana: 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. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 Dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków. Sposób oceny spełniania 

warunków: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych do oferty dokumentów, 

wymaganych przez Zamawiającego. Z treści załączonych dokumentów i 

oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia 

wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie 

możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych 

przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez 

siebie terminie do złożenia wyjaśnień. Z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24, ust. 1 i 2 

ustawy. Zamawiający zawiadamia jednocześnie Wykonawców, którzy zostali 

wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Doświadczenie Warunek zostanie spełniony wtedy, gdy Wykonawca wykaże 

się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Potencjał kadrowy Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się 

kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem 

odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca 

przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które 

spełniają następujące wymagania: 1 Osoba proponowana do pełnienia funkcji - 

Projektanta: - minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i 

wykształcenie: a) wykształcenie wyższe techniczne, b) uprawnienia budowlane 

bez ograniczeń do projektowania w specjalności mostowej, c) Projektant - 



zaprojektowaniem dwu obiektów mostowych o długości min. 15 m oraz 10-

letnim doświadczeniem w projektowaniu (z uwagi na potrzebę zastosowania 

rozwiązań adekwatnych do warunków prowadzenia robót budowlanych i 

rozbiórkowych). 2 Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika 

Budowy powinna posiadać: - minimalne kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie i wykształcenie: a) wykształcenie wyższe techniczne, b) 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności 

mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) pełnienie funkcji 

kierownika budowy lub kierownika robót mostowych przy budowie lub 

przebudowie minimum 2 stałych obiektów mostowych (most, wiadukt, 

estakada) o długości całkowitej min. 20 m każdy. Okres pełnienia funkcji 

kierownika budowy lub kierownika robót mostowych na każdym z 

wymienionych zadań nie może być krótszy niż 5 miesięcy (bez przerwy). 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi się wykazać: a)średnim rocznym przychodem za ostatnie 

trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten 

okres (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze 

sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN 

b)posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 

nie mniejszej niż 500 000,00 PLN Wartości podane w dokumentach w 

walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy: -

dla przychodu według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku 

obrotowego. -dla posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej 

wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. 

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

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone 



 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 dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 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 

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 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 postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 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 wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

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

zamieszkania potwierdzający, 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 udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 

22 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których 

mowa w pkt. 5.1.4)a) i 5.1.4)b) SIWZ 3. Wypełniony formularz OFERTY 4. Parafowany 

wzór umowy 5. Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu i osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: 1)pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności które te 

podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów; 

2)pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na 

okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną 

przez ten podmiot udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 

innych podmiotów; 3) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 

zawierające także wysokość środków finansowych, które mogą zostać przez ten podmiot 

udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na 

zdolnościach finansowych innych podmiotów; 6. Oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia - dotyczy wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1.Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY. 3.Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany terminu zakończenia robót w przypadku wystąpienia następujących 

okoliczności: a). zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, b). warunki 

atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, c). zmiany spowodowane 

nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 

4.Ponadto można dokonać zmiany terminu wykonania robót w następstwie wystąpienia 

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a). wstrzymanie robót przez 

Zamawiającego, b). konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, c). odmowa wydania 

przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli 

nieruchomości do celów realizacji zadania. 5. Umowa może ulec zmianie także z innych 

przyczyn zewnętrznych niezależnie od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących 

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 

umową. 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy. 

Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej i 

zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.pzdkrosno.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROŚNIE ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno Tel. : 

(13) 43-75-796 Fax.: (13) 43-66-027. 



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

ofert: 30.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, 38-400 

Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 613. 

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

ofert). 

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


