
Szklarska Poręba: Opracowanie Studium komunikacyjnego miasta Szklarska Poręba 

Numer ogłoszenia: 55785 - 2008; data zamieszczenia: 18.03.2008 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Szklarska Poręba, ul. M. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba, woj. 
dolnośląskie, tel. 075 7547712, fax 075 7547724. 
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.szklarskaporeba.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OPIS 
 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
            Opracowanie Studium komunikacyjnego miasta Szklarska Poręba. 
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 
 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Studium komunikacyjne stanowić ma 
dokument określający rozwój komunikacyjny właściwy do zaspakajania prognozowanych potrzeb miasta. Jego
celem jest określenie rozwiązań zmierzających do ograniczenia ruchu kołowego, a w szczególności ruchu
transportu ciężkiego przez miasto Szklarska Poręba, co wynika z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XII/90/07 Rady Miejskiej z dn. 10.09.07 r.), a także odciążenie 
od ruchu samochodowego terenu Dolnej Stacji Wyciągu. Ponadto Studium musi uwzględniać zapisy opracowań
planistycznych wykonanych lub będących w przygotowaniu, a dotyczących obszaru Miasta Szklarska Poręba
oraz określić wytyczne do realizacji polityki komunikacyjnej w mieście, a także do nowych opracowań
planistycznych. Granice obszaru objętego opracowaniem : obszar w granicach administracyjnych miasta
Szklarska Poręba o pow. 7542 ha, przy czym z tego teren zurbanizowany stanowi około 2 500 ha,
z uwzględnieniem nowoprojektowanej obwodnicy poza obszarami zurbanizowanymi w granicach trzech gmin
:Piechowice, Stara Kamienica i Szklarska Poręba. Opracowanie Studium komunikacyjnego miasta Szklarska
Poręba podzielone zostało na etapy : Etap I .Prace wstępne, ETAP II. Opracowanie koncepcji rozwoju układu 
komunikacyjnego miasta dla stanu prognozowanego i perspektywicznego, ETAP III. Opracowanie wniosków,
syntezy i prace wykończeniowe oraz ETAP IV. Opracowanie wersji projektu studium komunikacyjnego - do 
akceptacji. Opracowanie ostatecznej wersji projektu studium komunikacyjnego z ewentualnym wprowadzeniem
zmian. 
 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):                  74.14.21.20-3. 
 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:    Nie. 
 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:   data zakończenia: 28.12.2008 r. 

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

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

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków:  
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w 
postępowaniu:  
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
  wykonania niniejszego zamówienia.  
  W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki : 
  a) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia projektanta wiodącego posiadającego co   
      najmniej 5 lat uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 
 



 
uprawnienia budowlane do projektowania , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, przynależącego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,  
 

b) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno Studium lub Koncepcję komunikacyjną dla
miasta tranzytowego lub turystycznego o minimalnej liczbie stałych mieszkańców: 7 tysięcy ( -10%) i 
minimalnych przyjezdnych w skali roku 50 tysięcy ( -10%) lub o aktualnej ( wg stanu na 31.12.2007r.) 
minimalnej liczbie mieszkańców 50 tysięcy ( -10%) oraz co najmniej jedno Studium wykonalności dla 
rozwiązań układu komunikacyjnego miasta , 

 

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia 
- nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p.  
 
Ocena spełnienia przedstawionych warunków zostanie dokonana systemem jedynkowym wg zasady :  
spełnia /nie spełnia. 
 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
 

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące
dokumenty:  
- 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 .  

 

  W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich.  

 
- wykaz wszystkich osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego integralny załącznik 
nr 3 do IDW oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają
wymagane uprawnienia w tym dokumenty poświadczające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych i
aktualne na dzień otwarcia ofert zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawca może wykazać kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie załączając do Oferty
proponowany przez Zamawiającego wzór CV według wzoru stanowiącego załącznik 3.1 do IDW.  

 
- wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim 
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat 
wykonania i odbiorców sporządzony według wzoru stanowiącego integralny załącznik nr 4 do IDW wraz z
dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie.  

 

  W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie .  

 
- oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego integralny załącznik nr 2 do IDW, o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu .  
 

  W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
wykonawców w/w dokument może być złożony przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną
albo może być złożony wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być podpisane przez
pełnomocnika albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców składających ofertę
wspólną. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 
87,poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w
jakich te dokumenty mogą być składane, to  - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej - składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 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.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.szklarskaporeba.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
za pośrednictwem internetu lub w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miasta Szklarska Poręba, ul. M. Buczka 2, 
58-580 Szklarska Poręba - po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania ( za pośrednictwem faksu). 
 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
nie dotyczy 
 

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:  
nie dotyczy 
 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
 01.04.2008 r.   godzina 08:15,    miejsce: Urząd Miasta Szklarska Poręba , ul . M.Buczka 2 , 58-580 Szklarska 
Poręba lub osobiście - w Biurze przyjęć interesantów - parter - (adres j.w.). 
 

IV.3.5) Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej:  
nie dotyczy 
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