
Częstochowa: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Obwodnica drogi DK 1 na odcinku 
Poczesna -Wrzosowa wykazanego w PZD 3540/20/2010

Numer ogłoszenia: 233638 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie , ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, woj. 
śląskie, tel. 034 3785467, faks 034 3785468.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdczestochowa.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru dla zadania 
pn. Obwodnica drogi DK 1 na odcinku Poczesna -Wrzosowa wykazanego w PZD 3540/20/2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 
sprawowanie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Obwodnica drogi DK 1 na odcinku Poczesna -Wrzosowa 
wykazanego w PZD 3540/20/2010 tj. zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót drogowych oraz obsługi 
laboratoryjnej inwestycji (w tym finansowanie badań) w zakresie: 1.1. zagęszczenie gruntu (koryto, podłoże itp.) - 
dla jezdni i chodnika 1 pkt na 600 m2 1.2. badanie kruszyw na podbudowę - szt. 2, 1.3. zagęszczania podbudowy - 
dla jezdni i chodnika 1 pkt na 600 m2, dla kanału - badanie na każdym przęśle, 1.4. akceptacja receptur na betony i 
masy bitumiczne - szt. 5 1.5. badania mas z nawierzchni (warstwa wiążąca i ścieralna) - co 500 mb, 1.6. pomiar 
równości warstwy ścieralnej - na całej długości, 1.7. opracowanie elaboratu odbiorowego (końcowego) - szt. 1.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• usługi zamówień uzupełniających stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i 

polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
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: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie 

tj.: wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę tożsamą z przedmiotem niniejszego 
postępowania. Określenie usługi tożsamej z przedmiotem niniejszego postępowania oznacza: wykonanie 
usługi polegającej na nadzorowaniu roboty drogowej o wartości min. 1.000.000,00 zł. brutto.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują osobami - 
inspektor nadzoru - posiadającymi uprawnienia budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania i nadzorowania robót 
drogowych i sanitarnych) w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru, zgodnie z wymogiem ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

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  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech 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  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem 
dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane 
należycie

• 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

• oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, 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

• 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.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania  osoby,  której  dokumenty dotyczą,  w zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt 4-8 ustawy - 
wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  albo składania  ofert  -  albo oświadczenie złożone przed 
notariuszem,  właściwym organem sądowym,  administracyjnym albo organem samorządu  zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 



miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
referencje

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru -zał. nr 1 do siwz), 2. pełnomocnictwo podmiotów 
występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 3. pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia 
(jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty), 4. oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu (w tym celu należy wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie w 
załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ), 5. wykaz podwykonawców (zał. nr 7), jeżeli wykonawca nie zamierza 
korzystać z podwykonawców, należy również dołączyć załącznik wypełniony zgodnie z instrukcją zawartą w 
załączniku. 6. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. gdy wykonawca sam nie dysponuje takim 
potencjałem,
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
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki takiej zmiany: zmiana rodzaju i ilości zakresu robót 
obejmujących usługę, zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, zmiana ilości i wartości rozliczeń, siła wyższa 
- zmiana w trakcie robót inspektor nadzoru, zmiana podwykonawców, dodanie podwykonawców
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.pzdczestochowa.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w 
Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, II piętro, pokój nr 244.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2010 godzina 
09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, II piętro, pokój nr 
241, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: Planuje się dofinansowanie zamówienie będącego przedmiotem niniejszego postępowania ze 
środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007÷2013
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: tak


