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Kędzierzyn – Koźle, 04 czerwca 2014 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
 

na usługę polegającą na: opracowaniu dokumentacji przetargowej na przetarg nieograniczony dot. 

robót budowlanych drogowych 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:  

 Opracowanie powinno zawierać kompletną dokumentację przetargową wymaganą przepisami 

prawa polskiego, a w szczególności Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473, oraz z 2014r. poz. 423 – tekst 

jednolity); 

 Opracowanie powinno odnosić się do wszystkich warunków szczegółowych określonych 

przez Zamawiającego tj. m.in. zakresu robót budowlanych drogowych określonych 

dokumentacją techniczną; 

 Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony; 

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

uaktualnień i ewentualnych korekt opracowania wynikających z zapytań potencjalnych 

oferentów umożliwiających terminowe przeprowadzenie postępowania zmierzającego do 

udzielenia zamówienia publicznego; 

 Wymagany okres gotowości do dokonywania po-usługowego serwisu tj. korekt – równy  

z terminem składania ofert określonym w dokumentacji przetargowej dot. postępowania; 

 Termin wykonania korekt (nie dłuższy aniżeli 48 godz.) stanowić będzie drugie z dwóch 

(obok ceny) kryterium wyboru oferty; 

 Termin dostarczenia dokumentacji przetargowej: 31 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. 

 

Krótki opis zadania: 

 Zadanie obejmuje naprawienie szkód i zniszczeń w infrastrukturze drogowej spowodowanej 

powodzią z 2010 roku – przebudowę drugiego 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 długości na odc. 4890 m od okolic Roszowic do przysiółka 

Cisek – Bełk. 

 Projekt planowany do wpisania na listę projektów kluczowych Indykatywnego Planu 

Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2007 – 2013; 

 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 mln PLN; 
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 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: 

 
 Cena: 80 % [liczona w PLN]; Wartość kryterium zostanie wyliczona wg wzoru:  

C = (cena najniższa/cena badana) x 80 %; 

 Termin wykonania aktualizacji/korekt: 20 % [liczony w pełnych godzinach od godziny powzięcia przez 

wykonawcę informacji o wymogu dokonania aktualizacji/korekty dokumentacji przetargowej]. Wartość 

kryterium zostanie wyliczona wg wzoru: T = (Termin najkrótszy/Termin badany) x 20 %. 

 

 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 

10 czerwca 2014 roku (wtorek) do godz. 12.00 
 

na adres / faxem / elektronicznie / osobiście: 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu 

ul. Skarbowa 3 e, 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle 

Tel.  77 482 91 33 

Fax. 77 482 91 32 

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

Osoba do kontaktu: Krzysztof Siemaszko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zaproszenie emituje się na stronie internetowej Wnioskodawcy projektu pod adresem: www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl 

w dziale „Zamówienia w projektach UE” w dniu 04 czerwca 2014 roku. Ważność: 10 czerwca 2014 roku. 
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