
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 
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Katowice: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i 

wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i 

innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji 

zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z 

oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej, sieci 

wodociągowej oraz kanału technologicznego na terenie - 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej 

w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i 

drogi krajowej DK45. 

Numer ogłoszenia: 151983 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Katowicka SSE S.A. , ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, woj. śląskie, 

tel. 032 2510736, faks 032 2513766. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksse.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: art. 3. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej 

budowlanej i wykonawczej, uzyskanie właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, 

postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do 

realizacji zadania inwestycyjnego: budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci 

http://www.ksse.com.pl/


kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego na terenie 

- Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła 

autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK45.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

obejmuje: - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: 

Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem, sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej, sieci 

wodociągowej oraz kanału technologicznego na terenie - Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i 

drogi krajowej DK45. - złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej 

i decyzji o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. - Sprawowanie 

nadzoru autorskiego obejmującego czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm. w zakresie zgodności wykonywanych 

prac z Dokumentacją Projektową, a w szczególności z zatwierdzonym projektem budowlanym i 

wykonawczym. Koszt sprawowania co najmniej 10 nadzorów autorskich prowadzonych na terenie 

budowy ujęty będzie w cenie oferty Wykonawcy. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania 

przedmiotu zamówienia zawiera niniejszy OPZ. Zakres opracowania dokumentacji projektowej 

został zaznaczony na mapie poglądowej, będącej załącznikiem graficznym do niniejszego OPZ. W 

ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: - Uzupełniania dokumentacji projektowej w 

związku ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

lub/i pozwoleniu na budowę zgodnie z wezwaniem i w terminie wyznaczonym przez Starostwo 

Powiatowe w Krapkowicach. - Przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego, w terminach 

ustalonych przez Zamawiającego, odpowiedzi na pytania wykonawców robót zgłoszone w trakcie 

postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót objętych dokumentacją projektową 

stanowiącą przedmiot nin. Zamówienia. Szczegółowy zakres zadania określony jest w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

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 oświadczenie oferenta 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązny jest do złożenia dokumentów potwierdzających wykonanie, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli firma działa krócej, 

w okresie funkcjonowania firmy, co najmniej 1 projektu o charakterze zbliżonym do 

przedmiotu zamówienia (projekt układu drogowego, sieci kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej oraz sieci wodociągowej), z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców i z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane należycie; 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonaawca powinien dołaczyc do oferty wykaz osób i podmiotów jakimi dysponuje lub 

będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; a. Projektant 

branży drogowej - kwalifikacje zawodowe: potwierdzone przygotowanie zawodowe do 



wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie projektowania dróg - doświadczenie: min 

5 letni staż pracy przy projektowaniu w branży budownictwa drogowego - wykształcenie: 

wyższe b. Projektant branży wod-kan - kwalifikacje zawodowe: potwierdzone 

przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie 

projektowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - doświadczenie: min 5 letni staż 

pracy przy projektowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - wykształcenie: wyższe 

c. Projektant branży elektroenergetycznej - kwalifikacje zawodowe: potwierdzone 

przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie 

projektowania sieci elektroenergetycznych - doświadczenie: min 3 letni staż pracy przy 

projektowaniu sieci elektroenergetycznych - wykształcenie: wyższe UWAGA : - 

dopuszczalne jest wskazanie osoby / osób posiadającej potwierdzone przygotowanie 

zawodowe do projektowania w wyżej wymienionych specjalnościach - projekty wykonane 

przez projektantów branżowych, muszą być sprawdzone zgodnie z warunkami 

określonymi w ustawie Prawo Budowlane 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 pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie wykonawcy 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 



 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 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 do 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 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 wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 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 ubezpieczenia 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 



 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.ksse.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Katowicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna SA Podstrefa Gliwicka ul. Wyszyńskiego 11/307 Gliwice. 

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

ofert: 01.08.2014 godzina 11:30, miejsce: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA ul. 

Wojewódzka 42, 40-026 KATOWICE. 

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 

 

 

 


