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I. Postanowienia ogólne 
 

1. Informacja o Zamawiającym  
Zamawiającym jest Powiat Opolski w Opolu Lubelskim reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Opolu 
Lubelskim w imieniu, którego postępowanie prowadzi: Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem w Starostwie 
Powiatowym w Opolu Lubelskim 
Adres: ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie 
Tel./fax.: (081) 827-22-60/(081) 827-22-36 
Regon: 431019431  NIP: 717-17-05-099 
 
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami  
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 
imię nazwisko: Cezary Gajowiak 
stanowisko służbowe: Naczelnik Wydziału 
tel./fax.: (081) 827-61-22; (081) 827-22-36 

2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych: 
imię nazwisko: Tadeusz Burek 
stanowisko służbowe: inspektor.  
tel./fax.: (081) 827-61-22; (081) 827-22-36 

 
3. Podstawa prawna 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 
4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu 
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie prawo zamówień 
publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji. 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
5. Oferty wariantowe i częściowe  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

6. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 

7. Pisemność postępowania 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub 
mailem. Wykonawca lub Zamawiający przekazując informację lub dokumenty faksem na żądanie drugiej 
strony niezwłocznie potwierdzają fakt ich otrzymania. Środki ochrony prawnej wymagają formy pisemnej. 
 

8. Wyjaśnienia 
Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie 
udzieli pisemnych wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert, jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 
zamawiający zamieszcza na tej stronie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania. 

     Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ. 
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II.  Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 
 
1.Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej”. Zadanie jest 
planowane do realizacji w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne współfinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, jako część 
zintegrowanego projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w obszarze oddziaływania Nadwiślańskiej 
Kolejki Wąskotorowej Obszaru Funkcjonalnego Powiśle”.  
Kod CPV 
71221003-3 Usługi Architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
 

      Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny dokumentację projektową 
dotyczącą następującego zakresu prac: 
1. Remont torowiska Nadwiślańskiej Kolejki W ąskotorowej na trasie Nałęczów – Karczmiska wraz z 

remontem elementów torowiska na trasach Karczmiska – Rozalin - Opole Lubelskie oraz Rozalin - 
Poniatowa, wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod numerem A/10 – zlokalizowanego na 
terenach Powiatu Puławskiego oraz Powiatu Opolskiego, tj.: 

1) działki na terenie Powiatu Puławskiego nr ewid.: 1/1 i 58 – obręb 08-Drzewce Kolonia gm. Nałęczów; 
289/2 i 289/1 – obręb 15-Zarzeka gm. Wąwolnica; 208 – obręb 17-Zgórzyńskie gm. Wąwolnica; 97- 
obręb 10-Mareczki gm. Wąwolnica; 94/1 i 342 – obręb 14-Wąwolnica gm. Wąwolnica; 145 – obręb 06-
Kębło gm. Wąwolnica; 406- obręb 04-Huta gm. Wąwolnica; 

2) działki na terenie Powiatu Opolskiego nr ewid.: 232 – obręb 18-Zofianka gm. Poniatowa; 188/2 – obręb 
08-Niezabitów Kolonia gm. Poniatowa; 15 – obręb 09-Niezabitów Kolonia, gm. Poniatowa; 240 – obręb 
10-Obliźniak gm. Poniatowa; 81 – obręb 15-Wymysłów gm. Karczmiska; 2518 – obręb 08-Karczmiska 
Pierwsze gm. Karczmiska; 2659/10 – obręb 07-Karczmiska Pierwsze gm. Karczmiska; 40 i 410 – obręb 
04-Głusko Duże gm. Karczmiska; 425 – obręb 30-Rozalin gm. Opole Lubelskie; 834/3 i 1348 – obręb 
17-Kazimierzów gm. Opole Lubelskie; 16/3, 16/2 oraz 16/1 – obręb 38-Wola Rudzka gm. Opole 
Lubelskie; 1194, 783 i 1193 – obręb 01-Opole Lubelskie gm. Opole Lubelskie; 2 i 27/10 – obręb 04-
Opole Lubelskie gm. Opole Lubelskie;  293, 293/1, 293/2 - obręb 04-Poniatowa gm. Poniatowa; 22 – 
obręb 24-Majdan Trzebieski gm. Opole Lubelskie; 408/12 - obręb 01-Poniatowa gm. Poniatowa; 1805 – 
obręb 07-Karczmiska Pierwsze, który obejmuje: 

a. wymianę lub uzupełnienie brakujących elementów torowiska; 
b. częściową wymianę podkładów na szlaku Nałęczów – Karczmiska oraz całkowitą wymianę podkładów 

na odcinku ok. 3 km w miejscowości Wąwolnica wraz z podbiciem tłuczniem podkładów - ok. 12 tys. 
szt.; 

c. naprawę  i konserwację złączy klasycznych w torze na szlaku Nałęczów – Karczmiska; 
d. remont 3 szt. przepustów znajdujących się na szlaku Nałęczów – Karczmiska – Rozalin - Opole Lubelskie 

w km 7,212, km 29,991, km 30,291, w zakresie: oczyszczenia światła przepustów, renowacji rowów 
doprowadzających i odpływowych, wyprofilowania skarp na wlocie i wylocie przepustów,  

e. remont 1 szt. przepustu znajdującego się na szlaku Nałęczów – Karczmiska – Rozalin - Opole Lubelskie 
w km 9,269 w zakresie: remontu i wzmocnienia ścianek czołowych, oczyszczenia światła przepustu, 
renowacji rowów doprowadzających i odpływowych, wyprofilowania skarp na wlocie i wylocie 
przepustu; 

f.  remont 1 szt. przepustu znajdującego się na szlaku Nałęczów – Karczmiska – Rozalin - Opole Lubelskie 
w km 25,191 w zakresie: montażu istniejących skrzydeł prefabrykowanych zalegających na skarpie, 
oczyszczenia światła przepustu, renowacji rowów doprowadzających i odpływowych, wyprofilowania 
skarp na wlocie i wylocie przepustu; 

g. remont 10 szt. przepustów znajdujących się na szlaku Nałęczów – Karczmiska – Rozalin - Opole 
Lubelskie w zakresie oczyszczenia światła przepustów; 

h. remont przejazdów w zakresie oczyszczenia żłobków, wymiany dyliny drewnianej  
w środku przejazdów, wykonania nawierzchni bitumicznej na dojazdach do przejazdów przez drogi 
bitumiczne, oczyszczenia przejazdów z krzaków celem zapewniania tzw. „trójkątów widoczności” – 21 
szt., w tym: 12 przejazdów przez drogi bitumiczne, 9 przejazdów przez drogi gruntowe;  

i. oczyszczenie torowiska z krzaków na odcinku 24 km, w tym: na odcinku  ok. 8 km – całkowite 
oczyszczenie torowiska, na odcinku ok. 16 km – poszerzenie oczyszczenie torowiska; 

j. renowację 5 szt. semaforów kratownicowych w tym: 4 szt. znajdujące się na szlaku Nałęczów – 
Karczmiska – Rozalin - Opole Lubelskie w km 1,415, km 27,930, km 28,690, km 32,666 oraz 1 szt. na 
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szlaku Rozalin – Poniatowa w km 0,485 - urządzenia wpisane do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod 
numerem A/10; 

k. wymianę podkładów w torach bocznych na stacji Karczmiska ok. 900 szt., działka  
nr 2659/10, obręb 07-Karczmiska Pierwsze; 

l. naprawę rozjazdów w torach bocznych wraz z wymianą podrozjezdnic na stacji Karczmiska, działka nr 
2659/10, obręb 07-Karczmiska Pierwsze; 

m. budowę peronu z tłucznia o długości ok. 100 m wraz z wykonaniem przejścia przez tory w miejscowości 
Kębło, działka nr 342, obręb 14-Wąwolnica; 

n. wykonanie przejścia przez tory z kostki brukowej o szer. 1,5 m, w miejscowości Karczmiska, działka nr 
2659/10, obręb 07-Karczmiska Pierwsze; 

o. budowę peronu z kostki brukowej o długości ok. 70 m wraz z wykonaniem przejścia przez tor w 
miejscowości Poniatowa, działka nr 408/12, obręb 01-Poniatowa; 

p. budowę peronu z tłucznia o długości ok. 50 m w miejscowości Poniatowa, działka nr 293/2, obręb 04-
Poniatowa; 

q. remont rampy wraz z wykonaniem peronu z kostki brukowej oraz wykonanie przejazdu przez tory o 
szerokości 3,0 m  i ciągu pieszego o szerokości 1,5 m, w miejscowości Opole Lubelskie, działka nr 27/10, 
obręb 04-Opole Lubelskie – miasto; 

r. przedłużenie peronu z kostki brukowej o długości 50 m na stacji  Polanówka, działka nr 1805 – obręb 07-
Karczmiska. 

2. Zagospodarowanie terenu stacji plenerowych Nadwiślańskiej Kolejki W ąskotorowej zlokalizowanych 
na działkach o nr ewid.: 1/1 w miejscowości Drzewce Kolonia, obręb 08-Drzewce Kolonia, gmina Nałęczów; 
nr 94/1 w miejscowości Wąwolnica, obręb 14-Wąwolnica, gmina Wąwolnica; nr 188/2 w miejscowości 
Niezabitów Kolonia, obręb 08-Niezabitów Kolonia, gmina Poniatowa; nr 27/10 w miejscowości Opole 
Lubelskie, obręb 04-Opole Lubelskie - miasto; nr 408/12 w miejscowości Poniatowa, obręb 01-Poniatowa; 
nr 2841 w miejscowości Karczmiska, obręb 07-Karczmiska Pierwsze; nr 2659/10 w miejscowości 
Karczmiska, obręb 07-Karczmiska Pierwsze, który obejmuje: 
- budowę 2 wiat peronowych drewnianych wraz z ustawieniem elementów małej architektury, figur z 

brązu oraz odrestaurowanego wagonu kolejki, na działce nr 1/1 w miejscowości Drzewce Kolonia, 
obręb 08-Drzewce Kolonia, gmina Nałęczów; 

- budowę 2 wiat peronowych drewnianych wraz z ustawieniem elementów małej architektury oraz 
odrestaurowanego wagonu kolejki, na działce nr 94/1 w miejscowości Wąwolnica, obręb 14-
Wąwolnica, gmina Wąwolnica; 

-  budowę 1 wiaty peronowej drewnianej oraz odrestaurowanego wagonu kolejki, na działce nr 188/2 w 
miejscowości Niezabitów Kolonia, obręb 08-Niezabitów Kolonia, gmina Poniatowa; 

- budowę  2 wiat  peronowych drewnianych wraz z ustawieniem elementów małej architektury, 
odrestaurowanego wagonu kolejki oraz budowę miejsc parkingowych na działce nr 27/10 w 
miejscowości Opole Lubelskie, obręb 04-Opole Lubelskie - miasto; 

- ustawienie odrestaurowanego wagonu kolejki na działce nr 408/12 w miejscowości Poniatowa, obręb 
01-Poniatowa; 

- ustawienie elementów małej architektury, w miejscowości Polanówka, działka nr 1805 – obręb 07-
Karczmiska; 

- drugi etap zagospodarowania terenu głównej stacji Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej w 
Karczmiskach, obejmujący: 

a) remont budynku drewnianego magazynu handlowego w zakresie malowania elewacji, malowania 
pokrycia dachu, remontu schodów zewnętrznych oraz przystosowania budynku do ekspozycji 
narzędzi kolejowych, działka nr 2841 w miejscowości Karczmiska, obręb 07-Karczmiska Pierwsze, 
budynek wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/10; 

b) adaptację części budynku zabytkowej kuźni na potrzeby WC, dostosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, wraz z utwardzeniem kostką brukową dojścia do budynku, działka nr 2659/10 
w miejscowości Karczmiska, obręb 07-Karczmiska Pierwsze, budynek wpisany do rejestru 
zabytków woj. lubelskiego pod nr A/10; 

c) budowę miejsc parkingowych w miejscowości Karczmiska, działki nr 2841 oraz 2659/10, obręb 07- 
Karczmiska Pierwsze 

d) ustawienie elementów małej architektury, działka nr 2841 w miejscowości Karczmiska, obręb 07-
Karczmiska Pierwsze. 
 
 

3. Remont 3 mostów kolejowych oraz 1 wiaduktu kolejowego Nadwiślańskiej Kolejki W ąskotorowej 
zlokalizowanych na działce nr ewid.: nr 16/1 w miejscowości Wola Rudzka, obręb 38-Wola Rudzka, Gmina 
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Opole Lub.; działka nr 22 – obręb 24-Majdan Trzebieski gm. Opole Lubelskie; nr 27/10, obręb 04-Opole 
Lubelskie-Miasto; nr 1193, obręb 04-Opole Lub.-Miasto, obejmujący: 
- remont mostu kolejowego nad rzeką Chodelką na linii Nałęczów – Karczmiska – Rozalin - Opole Lubelskie 

w km 30,049, w zakresie malowania konstrukcji, wymiany mostownic, wykonania chodnika służbowego 
oraz schodów na skarpach, działka nr 16/1 – obręb 38-Wola Rudzka gm. Opole Lubelskie; 

- remont mostu kolejowego nad rzeką Jankówką na linii Nałęczów – Karczmiska – Rozalin - Opole Lubelskie 
w km 32,630, w zakresie malowania konstrukcji, wymiany mostownic, wykonania chodnika służbowego 
oraz schodów na skarpach, działka nr 27/10 w miejscowości Opole Lubelskie, obręb 04-Opole Lubelskie - 
miasto; 

- remont mostu kolejowego nad rzeką Poniatówką na linii Rozalin - Poniatowa w km 3,290, w zakresie 
malowania konstrukcji, wymiany mostownic, wykonania chodnika służbowego oraz schodów na skarpach, 
działka nr 22 – obręb 24-Majdan Trzebieski gm. Opole Lubelskie;  

- remont wiaduktu kolejowego na linii Nałęczów – Karczmiska – Rozalin - Opole Lubelskie w km 32,319; w 
zakresie malowania konstrukcji, wymiany mostownic, wykonania chodnika służbowego oraz schodów na 
skarpach, działka nr 1193 – obręb 01-Opole Lubelskie gm. Opole Lubelskie. 

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie kompletnej dokumentacji w skład której wchodzą 
następujące elementy: 
1. projekt budowlany i wykonawczy –– wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2013 r., poz. 1129); 

2. kosztorys inwestorski – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.,  Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.); 

3. przedmiar robót – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2013 r., poz. 1129); 

4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – wykonana zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); 

5. protokół z badania diagnostycznego linii kolejowej na szlaku Nałęczów – Opole Lubelskie od km 0,000 
do km 23,980 – zawierający wyniki badań stanu technicznego nawierzchni kolejowej, rozjazdów, przejazdów 
i przepustów, wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności; 

6. materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wykonane zgodnie z wymogami ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 – zwana 
ustawą ooś); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71). 

 
Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z  obowiązującymi normami i 

zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki 
wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym. Zamawiający nie 
wymaga przeprowadzenia badania podłoża gruntowego. Ponadto Zamawiający nie wymaga przygotowania planu 
i profilu linii kolejowej.  

W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.  

Rozwiązań projektowych nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W 
przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne 
gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić 
konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o 
możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów 
technicznych i jakościowych. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć.  
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Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie stosownie od potrzeb map, wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, 
decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 
obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych, w szczególności: 
uzyskanie pozwolenia i/lub uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, wypisu i wyrysu 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci 
gestorów mediów, uzgodnienie „ZUDP” i inne. Warunki techniczne wykonania dojazdów do przejazdów 
kolejowych przez drogi publiczne, Zamawiający uzyska od zarządców dróg we własnym zakresie. 

Koszty uzyskania w/w dokumentów ponosi wykonawca.  
Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia 
na budowę, oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie z wcześniejszym 
wyszczególnieniem oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym – 
opracowania tekstowe w formacie *.pdf z możliwością wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg 
wysokiej rozdzielczości, dodatkowo kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w formacie *.ath.   
Przedmiot zamówienia obejmuje również:  
 - przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i 
zawartych w niej rozwiązań na zamawiającego; 
- udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów w prowadzonym 
postępowaniu przetargowym; 
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich po upływie okresu 6 miesięcy od daty opracowania kosztorysu a przed 
upływem okresu gwarancji. 
Na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji 
jakości. 
2. Informacje dodatkowe 
Zamawiający informuje, iż posiada opracowanie pn. „Warunki techniczne utrzymania nawierzchni kolejowej 
torów i rozjazdów na linii kolejowej wąskotorowej” dla Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej, stanowiące  
załącznik do SIWZ i będące podstawą do wykonywania projektu technicznego.  
Zamawiający przekaże upoważnienie Wykonawcy do występowania w imieniu Zamawiającego  do uzyskania 
materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych. Ponadto Zamawiający przekaże kopie map 
zasadniczych w wersji elektronicznej dla działek położonych na terenie Powiatu Puławskiego nr ewid.: 1/1 i 58 – 
obręb 08-Drzewce Kolonia gm. Nałęczów; 289/2 i 289/1 – obręb 15-Zarzeka gm. Wąwolnica; 208 – obręb 17-
Zgórzyńskie gm. Wąwolnica; 97- obręb 10-Mareczki gm. Wąwolnica; 94/1 i 342 – obręb 14-Wąwolnica gm. 
Wąwolnica; 145 – obręb 06-Kębło gm. Wąwolnica; 406- obręb 04-Huta gm. Wąwolnica. 
 

3. Termin realizacji zamówienia 
      Przedmiot zamówienia należy zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 
września 2016 r. z zastrzeżeniem, że: 

1) materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy przekazać Zamawiającemu w 
terminie do dnia 01 lipca 2016 r.; 

2) kosztorys inwestorski w terminie do dnia 14 lipca 2016 r.; 
3) projekt budowlany w terminie do dnia 29 lipca 2016 r.; 
4) projekt wykonawczy do dnia 30 września 2016 r. 

 
III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków 
1. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 
art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:  

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
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oraz wykazali brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawie art. 24 ust. 1 oraz złożyli informacj ę o przynależności do grupy kapitałowej z art. 26 
ust. 2d prawa zamówień publicznych. 
 

2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
- według zasady „spełnia/nie spełnia” na podstawie wymaganego oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji; 

2. spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia  
- według zasady „spełnia/nie spełnia” na podstawie wymaganego oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji; 

 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 

- według zasady „spełnia/nie spełnia” na podstawie wymaganego wykazu osób odpowiedzialnych za 
realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie 
dysponował osobami z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w następujących 
specjalnościach:  
a) kolejowej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu obiektów kolejowych – wykonał 

min. 1 dokumentację projektową modernizacji linii kolejowej na długości min. 10 km; 
b) architektonicznej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w projektowaniu 

obiektów w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków; 
c) instalacyjnej w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe 

w projektowaniu – wykonał min. 1 dokumentację projektową wykonania instalacji sanitarnych w 
budynkach użyteczności publicznej. 

 

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 
U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów  

lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania danej specjalności nabyte w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu 
art. 12 a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

 

Jeżeli Wykonawca (niezależnie od charakteru prawnego łączących stosunków z innymi podmiotami) polega na 
zasobach innych podmiotów - osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami. W szczególności przedstawia w tym celu w oryginale 
pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji osób z uprawnieniami i 
doświadczeniem jak wskazano wyżej, na okres korzystania z tych osób przy wykonywaniu zamówienia.  

 

Dopuszcza się łączenie funkcji projektanta o wszystkich specjalnościach przez jedną osobę pod 
warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane uprawnienia i doświadczenie.  
 

4.    spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej 
- według zasady „spełnia/nie spełnia” na podstawie wymaganego oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji; 

5.    wniosą wymagane wadium;  
6.    w przypadku wyboru oferty za najkorzystniejszą wniosą zabezpieczenie należytego wykonania 
przedmiotu umowy w wysokości 8 % wartości zobowiązania brutto, zaokrągloną do pełnych setek 
złotych w górę. 
 

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz  
nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy.  
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Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) składając odrębne oferty w 
przetargu zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 
uczciwej konkurencji pomiędzy tymi wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści dokumentów i oświadczeń 
- rozdz. IV SIWZ. 
 

3. Niespełnienie chociaż jednego warunku, o którym mowa wyżej skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.  

 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

      I. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy, których opis sposobu spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w cz. 
III SIWZ, Wykonawca składa: 
1. oświadczenie, że spełnia warunki z art. 22 ust.1 ustawy 
       którego wzór stanowi załącznik Nr 3 – w oryginale, 
3.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 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 - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ – w oryginale; 
      Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 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 na 
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy. 
     II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
na podstawie art. 24 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione 
oświadczenia i dokumenty: 
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wraz z informacją dotyczącą grupy kapitałowej z 

art. 26 ust. 2d prawa zamówień publicznych - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 
załącznik Nr 6 do SIWZ w oryginale; 

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 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 ofert. 

3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej. 

 

III. Inne dokumenty 
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie w formie „konsorcjum” składają jedną ofertę, przy czym  
wymagane dokumenty wskazane w rozdz. IV pkt. II.1, II.2 i II.3 SIWZ składa każdy  
z Wykonawców. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV pkt. 1.1 powinno być złożone z uwzględnieniem treści 
art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i podpisane przez Wykonawcę lub osobę 
upoważnioną do jego reprezentowania.  
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4. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia uznany zostanie za 
spełniony przez konsorcjum w przypadku, gdy przynajmniej jeden uczestnik konsorcjum spełni ten 
warunek bądź warunek zostanie spełniony łącznie. 

5. Listę, o której mowa w pkt II.3 składa każdy z członków konsorcjum. 
6. Podpisany i uzupełniony wzór umowy jako akceptacji jej treści i warunków wg załącznika Nr 5 

do SIWZ. 
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 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 Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy Pzp). 

 

Zakres zobowiązania podmiotu trzeciego winien bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres 
zobowiązania podmiotu trzeciego tj. określać czego konkretnie zobowiązanie dotyczy oraz w jaki sposób będzie 
ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby 
nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego 
udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać 
wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia (Informator UZP nr 11/2011). 
 

11. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, pise-
mne zobowiązanie winno zawierać informację o sposobie udostępnienia wiedzy i doświadczenia, tj. 
w jakim charakterze podmiot ten będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

V. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
 

1. Wykonawca określa cenę kompleksowej realizacji zamówienia jako wynagrodzenie ryczałtowe 
zawierające cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto. 

2. Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez zamawiającego wymogów.  

3. Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy 
w obliczeniu ceny oraz w przypadku, gdy wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny będą powodem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 i 7. 
6. W cenie należy ująć wszystkie prace i czynności wymienione w SIWZ i w załącznikach,  
a także czynności uznane przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania pełnego 
zakresu usługi, w tym koszty związane z uzgodnieniami. 
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VI. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

1. Tryb badania i oceny ofert. 
 

Badania i oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.  
I etap:  badanie ofert w zakresie wymagań formalno – prawnych i kompletności ofert. 
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną 
odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, 
oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez dalszego rozpatrywania. 
II etap:  ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej. 
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie 
podlegających wykluczeniu.  

 

2. Kryteria oceny ofert. 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium - przypisując mu 
odpowiednio wagę procentową: 

  cena oferty brutto                            -  95 % 
  termin gwarancji                              – 5% 
 

3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 
1) Do porównania i oceny ofert w kryterium: 

a)  cena zostanie zastosowany następujący wzór:  
 

   najniższa cena oferty brutto 
  C  =  -------------------------------------------  x 95 pkt  
       cena brutto oferty badanej 

b) za wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi do 60 miesięcy od dnia odbioru usługi 
projektowej Wykonawca otrzyma 5 pkt. Natomiast w przypadku określenia terminu 
gwarancji i rękojmi w okresie od 36 m-cy do 59 m-cy spowoduje przyznanie 0 pkt. 

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

VII. Forma i zasady wnoszenia wadium 
 

1. Wysokość wadium  
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 
PLN (słownie: trzy tysiące złotych). 

2. Forma wadium 
Wadium może być wniesione w: 

a) pieniądzu, 
a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 
b) gwarancjach bankowych, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 
1158 z późn. zm.) 

 

3. Termin i miejsce wniesienia wadium 
1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek 

Zamawiającego Nr: 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220, najpóźniej w terminie składania ofert 
pieniądze muszą być widoczne na rachunku Zamawiającego. 
Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 

2. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w SIWZ kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto, w osobnej koszulce, 
oryginał tego dokumentu złożyć do depozytu w kasie Starostwa Powiatowego pok. nr 307.  

Uwaga: Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin 
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związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. 
3. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości i formie skutkuje 

wykluczeniem oferenta z postępowania. 
4. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 

5 ustawy, a mianowicie - 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 zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy. 
 

4. Zwrot wadium 
Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana za najkorzystniejszą. 

 

5. Utrata wadium 
Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz 
Zamawiającego w sytuacjach wskazanych w cz. VII  pkt 3 ppkt. 4 lit a, b i c SIWZ. 

 

VIII. Podwykonawstwo 
 

1. Zamawiający nie zastrzega części zamówienia, których wykonanie nie może być powierzone 
podwykonawcom. Natomiast wymaga wskazania przez wykonawcę w składanej ofercie części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 
zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o usługi projektowe z Podwykonawcą jak i dalszym 
Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego, o której mowa w art. 6471 § 2 i 3 k.c. Zapisy 
umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień 
wzoru umowy 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczególności spełniać 
następujące wymagania: 
1) mieć formę pisemną, 
2) być zgodny z prawem (w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych), 
3) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu 

realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
4) dokładnie określać zakres robót powierzonych do wykonania przez Podwykonawcę oraz  terminy 

ich wykonania, 
5) zawierać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizację całości 
przedmiotu umowy, 

7) zawierać warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmian 
na zasadach określonych umową, 

8) nie może zawierać postanowień sprzecznych z umową, 
9) nie może zawierać zapisów dopuszczających dokonanie cesji wierzytelności przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego. 
 

IX. Zasady przygotowania oferty 
 

1. Wymogi formalne 
1) Oferta musi obejmować całość prac projektowych wyszczególnionych w poszczególnej(ych) 
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części(ach) przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o 
treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 6.  

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

3) Oferta musi spełniać następujące wymogi: 
a) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do 

pisania, komputerze, ręcznie długopisem pod rygorem nieważności, 
b) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) 

muszą być podpisane na wszystkich zadrukowanych stronach; za podpisanie uznaje się 
własnoręczny podpis z pieczątką imienną bądź czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną 
do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie 
rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, 

c) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę, 

d) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ;  
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy i winno posiadać potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

 
Uwagi: 
a) Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą “Za zgodność z 

oryginałem” i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy lub uprawnionych przedstawicieli. 

b) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego 
za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

c) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku 
pieczęci imiennej.  

 
5)    W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą 
być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWI ĄCE TAJEMNIC Ę 
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY  O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)  

 

2. Opakowanie oferty 
1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 

otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.  
2) Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą Zamawiającego oraz pieczęcią firmową Wykonawcy 

wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem „Projekt na modernizację linii kolejowej”.  
3) W przypadku ofert przesyłanych pocztą, należy je oznaczyć j.w. i dopisać “Oferta – nie 

otwierać przed 15 czerwca 2016r.”. 
4) W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie 

podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 
 

3. Koszt przygotowania oferty  
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od 
wyniku postępowania przetargowego. 
 

4. Wszystkie strony oferty (zapisane) wraz z załącznikami należy ponumerować oraz połączyć w 
sposób trwały. 

 
 



 13

X. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert 
 

1. Miejsce i termin składania ofert 
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta – parter budynku do 

dnia 15-06-2016r., do godziny 10:00 
2) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 301, piętro III, w dniu składania ofert, o 
godzinie 10:05 

 

3. Publiczne otwarcie ofert 
1) Otwarcie ofert jest jawne.  
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
3) Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) Wykonawcy, adres, 

(siedzibę), cenę, a także okres udzielanej gwarancji oraz termin wykonania zadania, zawarte w 
ofercie. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, 
Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 

 

4. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 14.07.2016 r. Bieg 
terminu związania ofertą 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 upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu  
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania z ofertą winna być wyrażona na piśmie. 
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

5. Zmiana i wycofanie oferty 
    Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
    Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i 

formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe 
oznaczenie “ZMIANA”/”WYCOFANIE” 

 

XI. Istotne postanowienia umowy 
 

 1. Zabezpieczenie wykonania umowy 
1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 
     8 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z § 11 wzoru umowy. 
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie 
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa, w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

3) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
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a) w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego 
Nr: 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220 najpóźniej w dacie podpisania umowy.  
Kserokopię dokonania wpłaty (polecenie przelewu) należy przedstawić przed 
podpisaniem umowy. 

b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach 
określonych w pkt 2) litera b) do e) SIWZ dokument zabezpieczenia należy złożyć w 
depozycie w - pok. 307 - najpóźniej w dacie podpisania umowy. 

 

2. Termin płatności: 
 

1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie 30 dni od 
dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego (zgodnie z 
§ 5 wzoru umowy).  

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedpłat. 
3. Kary umowne 
    Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych w wzorze umowy. 
4. Wzór umowy 
    Wzór umowy określony został w załączniku Nr 5 i wymaga parafowania przez Wykonawcę i 
uzupełnienia brakujących wpisów dotyczących wykonawcy. 
 

XII. Postanowienia końcowe 
1. Zawiadomienie o wyborze oferty 
O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy 
złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne  
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje zawarte w pkt. 
1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  
O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty -  w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
-podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
 

2. Środki ochrony prawnej 
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych przysługują wykonawcy, 

a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z zastrzeżeniem 
art. 179 ust 2 prawa zamówień publicznych. 

 

3. Termin i miejsce podpisania umowy 
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania. 
 
Wykaz załączników: 

Załącznik Nr 1 – Warunki techniczne utrzymania nawierzchni kolejowej torów i rozjazdów 
na linii kolejowej wąskotorowej 

Załącznik Nr 2 - Formularz oferty;  
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy;  
Załącznik Nr 4 - Wykaz osób;  
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy;  
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 


