
Sanok: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 
Jurowce -Raczkowa- Dębna. 

Numer ogłoszenia: 50761 - 2009; data zamieszczenia: 16.03.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok , ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 
4656551, faks 013 4656553. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasanok.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy drogi Jurowce -Raczkowa- Dębna.. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy drogi Jurowce -Raczkowa- Dębna. Zakres zamówienia: 1.Opracowanie 
projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 886 
(Domaradz-Sanok) z drogą powiatową nr 2235R (Sanok-Dobra). Droga składa się z drogi powiatowej 
relacji Krzemienna-Raczkowa-Jurowce nr 2046R w km od 12+229 do 19+453 o długości ok. 7224 mb 
oraz drogi gminnej nr 117359R w km od 0+000 do 3+700 o długości ok. 3 700 m (należy uwzględnić 
wykonanie wzmocnieniaistniejącej nawierzchni asfalto-betonowej i wykonanie nowej nawierzchni 
jezdnej na drodze powiatowej oraz wykonanie nawierzchni asfalto-betonowej wraz konieczną 
podbudową na pozostałych odcinkachroboty powinny odbywać się w pasie drogowym). 
2.Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy zjazdów z dróg wewnętrznych, 
gminnych (z drogami o nawierzchni asfaltobetonowej, asfaltowej, itp.). 3.W przypadku konieczności 
opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy lub remontu przepustów drogowych na 
przebudowywanej drodze. 4.Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy 
kolidującego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 5.Opracowanie projektu budowlano - 
wykonawczego budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w m.Jurowce,Falejówka, Raczkowa o 
szerokości 150 cm (projekt należy wykonać w terenach zabudowanych w miejscach gdzie możliwe 
jest jego umieszczenie w pasie drogi). 6.Opracowanie projektu budowlano -wykonawczego 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 oraz powiatową nr 2235R. 7.Opracowanie projektu 
budowlano - wykonawczego przebudowy skrzyżowania dróg Jurowce-Trepcza nr 2217R z drogą 
Jurowce-Raczkowa. 8.Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego poprawnego odwodnienia 
dla projektowanego układu drogowego. 9.Opracowanie operatów wodnoprawnych (w razie 
konieczności). 10.Wykonanie badań geotechnicznych gruntu. 11.Opracowanie projektu oznakowania 



pionowego. 12.Opracowanie przedmiarów robót. 13.Opracowanie kosztorysów inwestorskich. 
14.Opracowanie szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
15.Inwentaryzacja zjazdów, budynków oraz innych obiektów i elementów, na które przedmiotowa 
inwestycja będzie wywierała wpływ w trakcie budowy lub eksploatacji. 16.Uzyskanie niezbędnych 
uzgodnień. 17.Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej należy wykonać w formacie cyfrowym na 
płycie CD (opisy, specyfikacje techniczne w formie pliku Word, przedmiary i kosztorysy inwestorskie w 
formie pliku umożliwiającego modyfikacje lub otworzenie w programie RODOS, mapy w formie pliku 
Autocad). Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem, dla którego wykonywana 
będzie dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia oraz jego bezpośrednim 
otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania 
oferty. Koszt mapy do celów projektowych oraz wszystkich uzgodnień ponosi Wykonawca.. 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CH ARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  
Informacja na temat wadium: nie wymagane 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. a) wykonali co najmniej 2 dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy dróg; 
b) dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia projektowe (branża drogowa). 
1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
1.4.nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. 2. Zamawiający ustala 
następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: W zakresie warunku wskazanego w 
punkcie 1.2 wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie usług 
objętych przedmiotem zamówienia oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą 
następujące oświadczenia i dokumenty: 1.Wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć 



oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy 
załączyć: a.wykaz wykonanych min. 3 usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, o wartości min 34 tyś zł. brutto lub długości 3,5 km oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - załącznik 4; 
b.dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień - załącznik nr 5. 2. Do oferty każdy z Wykonawców powinien załączyć oświadczenie o 
spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. 
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 4.Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie.. 

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.gmina.sanok.com.pl/bip/. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok; IV piętro, pok. 401.. 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27.03.2009 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, II piętro, 
pok. Nr 201(sekretariat).. 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 


