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Kędzierzyn – Koźle, 03 czerwca 2014 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
na usługę polegającą na opracowaniu Studium Wykonalności Inwestycji w ramach projektu pt. „Przebudowa 

ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice – Biadaczów i 1404 O Cisek – Bierawa: Etap II” 

 
Podstawowe informacje/Charakterystyka przedmiotu zamówienia/Kryterium udziału (dostępu) w postępowaniu: 

  

 Oferent/Wykonawca spełni kryterium dostępu polegające na udokumentowaniu opracowania co 

najmniej jednego Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu z branży drogowej lub mostowej  

o wartości nakładów inwestycyjnych większych niż 1 mln EUR (wg kursu wymiany stanowiącego 

średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich 

sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie), wpisanego  

i realizowanego jako projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007 – 2013; 

 Opracowanie zgodne z Załącznikiem 1 do Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Tom II Wersja nr 15, kwiecień 2012 r.  

z aktualizacją do wersji obowiązującej w momencie ogłoszenia naboru (jeśli ulegnie zmianie); 

 Opracowanie powinno zawierać analizę finansową pomimo niegenerowania przez projekt dochodu; 

 Odstępuje się od obliczenia luki finansowej; 

 Opracowanie powinno zawierać analizę wariantów min. 2 wariantów wykonawczych, wariant 

bezinwestycyjny oraz wariant minimalny;  

 Opracowanie powinno bazować na aktualnych pomiarach ruchu zgodnych z ustawą o drogach 

publicznych i wytycznych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; 

 Pomiar ruchu należy do zakresu opracowania i winien być przeprowadzony przez Wykonawcę; 

 Opracowanie powinno zawierać pomiar i obliczenia hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 120, poz. 826 ze zm.); 

 Opracowanie powinno zawierać pełną analizę projektu pod kątem wszystkich kryteriów oceny 

merytorycznej projektów dla właściwego działania RPO WO 2007 – 2013; 

 Opracowanie powinno zawierać dokumentację zdjęciową istniejącej drogi oraz bezpośredniego 

otoczenia inwestycji (analiza otoczenia); 

 Wykonawca zobowiąże się w umowie do dokonywania po-usługowego serwisu: uaktualnień  

i ewentualnych korekt opracowania wynikających z wezwań Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007 – 

2013 umożliwiających terminowe złożenie poprawek na wszystkich etapach oceny. Okres gotowości do 

dokonywania po-usługowego serwisu: korekt (nie krótszy aniżeli 60 dni) oraz termin ich wykonania 

(nie dłuższy aniżeli 3 dni) stanowić będą dwa z trzech (obok ceny) kryteriów wyboru oferty; 

 Termin wykonania dokumentu SWI: 21 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. 

 

Krótki opis przedmiotu przedsięwzięcia: 

 

 Zadanie obejmuje naprawienie szkód i zniszczeń w infrastrukturze drogowej spowodowanej powodzią  

z 2010 roku – przebudowę pierwszego etapu ciągu dróg lokalnych o kategorii dróg powiatowych  

w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim na terenie gminy Cisek, łączących drogi wojewódzkie 427  

z 410 oraz 410 i 427 z 425 z połączeniem w kierunku siedziby gminy Bierawa. Układ tych dróg stanowi 

oś komunikacyjną gminy. Droga 1403 O w ramach II etapu planowana jest do przebudowy na odcinku 

ok. 4900 m. Zakres rzeczowy i rozwiązania techniczne zostaną uszczegółowione przez Zamawiającego. 

 Projekt planowany do wpisania na listę projektów kluczowych Indykatywnego Planu Inwestycyjnego 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. 
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 Dofinansowanie całkowite projektu 85,00 % (lub mniej) kosztów kwalifikowanych w ramach wsparcia 

popowodziowego wskutek powodzi z 2010 roku („Plan likwidacji skutków i zagrożeń powodziowych 

dla Gminy Cisek” – projekt rezerwowy) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

15 % (lub więcej) wkład własny Beneficjenta; 

 Oś priorytetowa 3 Transport; 

 Poddziałanie: 3.1.2 Drogi lokalne; 

 Wartość projektu: ok. 9,0 mln PLN; 

 Szacunkowy termin naboru wniosku: 09/2014; 

 Pierwszy rok realizacji: 2014 

 Realizacja projektu do 11/2014; 

 Beneficjent: jednostka samorządu terytorialnego: Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski; 

 Partner w realizacji zadania (Zamawiający): Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu. 

 

Sposób udzielenia zamówienia: 

 Umowa z Wykonawcą; 

 Zamówienie zostanie udzielone na podstawie analizy złożonych ofert w wyniku postępowania 

ofertowego zgodnie z art. 44 ust. 3 oraz art. 47 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

 Kryteria wyboru oferty: 

 
1. Cena: 55 % [liczona w PLN]; Wartość kryterium zostanie wyliczona wg wzoru:  

C = (Cena najniższa/Cena badana) x 0,55; 

2. Okres gotowości do dokonywania aktualizacji/korekt dokumentu: 30 % [liczony w pełnych dniach 

od dnia przekazania pierwotnej wersji SWI Zamawiającemu]; Wartość kryterium zostanie 

wyliczona wg wzoru: G = (Gotowość najdłuższa/Gotowość badana) x 0,3; 

3. Termin wykonania aktualizacji/korekt: 15 % [liczony w pełnych dniach od dnia powzięcia przez 

Wykonawcę informacji o wymogu dokonania aktualizacji/korekty SWI]. Wartość kryterium 

zostanie wyliczona wg wzoru: T = (Termin najkrótszy/Termin badany) x 0,15. 

 

 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 
 

Zapraszamy do składania ofert pisemnych drogą faksową, pisemną lub elektroniczną. 

Oferty należy kierować w terminie do 09 czerwca 2014 roku do godz. 9.30 na adres / faxem / elektronicznie / 

osobiście: 

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu 

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej 

Plac Wolności 1, 47 – 220 Kędzierzyn – Koźle, parter pokój nr 02 

Tel.  77 472 32 06 

Fax. 77 483 70 03 

e-mail: pcieg@powiat.kedzierzyn-kozle.pl    

Osoba do kontaktu: Piotr Kramarz 

 

 

 Niniejszą informację emituje się na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl 

w dziale „Zamówienia w projektach UE” w dniu 03 czerwca 2014 roku. Ważność: 09 czerwca 2014 roku. 
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