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Sieradz: Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej koncepcji 
zagospodarowania terenu i opracowanie pełnej dokumentacji projektowej Ośrodka 
Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu 
Numer ogłoszenia: 106643 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu , ul. 3 Maja 
7, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8279972, 043 8226268, faks 043 8226267. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wordsieradz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa osoba prawna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na 
wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania terenu i opracowanie pełnej 
dokumentacji projektowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie wielobranżowej koncepcji zagospodarowania terenu i 
opracowanie pełnej dokumentacji projektowej Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w 
Sieradzu, składającej się z wykonania mapy do celów projektowych, z projektu budowlanego 
oraz z projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. 
Zamawiający informuje, iż w ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy również 
wykonać badania geotechniczne gruntu oraz uzyskać decyzje środowiskową (o ile zaistnieje 
taka potrzeba) oraz inne uzgodnienia i decyzje mogące mieć wpływ na realizację 
przedmiotowej inwestycji. Na podstawie ww. dokumentów wykonawca opracuje również: - 
Specyfikację techniczną Wykonania i Odbioru Robót, - Przedmiar robót, - Kosztorys 
inwestorski, - Kosztorys ślepy, - Dokumentację przetargową- kompletną specyfikację 
istotnych warunków zamówienia zgodną z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r poz.907 z późn.zm.). Wykonawca zobowiązuje się do 
pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Wspólny słownik zamówień 
CPV: 71.00.00.00-8, 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6. Projektowany obiekt musi 



spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 16.01.2013r w sprawie doskonalenia techniki jazdy ( Dz. U. z 
2013r poz. Nr 91) w tym musi zawierać następujące moduły treningowe spełniające 
wymagania ODTJ stopnia podstawowego: 1.Płytę poślizgową prostokątną wraz z 
mechanicznym urządzeniem destabilizującym tor jazdy. 2.Płytę poślizgową stanowiącą 
wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niż 120 stopni lub płytę poślizgową o 
kształcie pierścienia o min. średnicy 68m. 3.Tor szkoleniowy o długości co najmniej 400m. 
4.Tor ziemny do szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy kierowców posiadających 
prawo jazdy kat. A1, A2 i A. 5.Obiekt szkoleniowy przeznaczony do przeprowadzania zajęć 
teoretycznych spełniający wymagania określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16.01.2013r w sprawie 
doskonalenia techniki jazdy, składającego się z: 2 sal wykładowych przystosowanych do 
prowadzenia zajęć z 30 osobami, pomieszczenia socjalnego dla instruktorów, poczekalni dla 
osób szkolonych, węzła sanitarnego. 6.Parking dla minimum 20 pojazdów osobowych. Przed 
przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia konieczne jest przygotowanie wstępnej 
koncepcji zagospodarowania terenu dla ODTJ w ramach uzgodnień z zamawiającym. 
Wykonawca winien posiadać zaakceptowaną wstępną koncepcję, o której mowa wyżej, przed 
przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 
71.24.20.00-6. 

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 
dniach: 120. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium 

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 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki określone w art.22 ust1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych. 1.2. W 



postepowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 1.2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub za czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zamawiający wymaga, aby 
wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonywaniu ( 
zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Co 
najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej 
składającej się z co najmniej z projektu budowlanego i z projektu 
wykonawczego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla 
inwestycji polegającej na budowie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na 
obszarze o powierzchni minimum 1,5 ha. Co najmniej dwa z modułów 
szkoleniowych powinny być wyposażone w przeszkody sterowane 
automatycznie w wykorzystaniem wszystkich poniższych elementów, tj.: 
kurtyny wodne i nawodnienie przelewowe, przeszkody mechaniczne 
wysuwanie spod nawierzchni oraz urządzenie destabilizujące tor jazdy. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, o którym mowa w SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami i doświadczeniem odpowiednim 
do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca, na każda funkcję 
wymienioną poniżej, wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: 1. 
Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektant branży drogowej: a. 
Wymagana liczba osób:1 b. Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej. c. Doświadczenie 
zawodowe: Udział w charakterze projektanta lub sprawdzającego przy 
opracowaniu przynajmniej jednego projektu budowlanego, na którego 
podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę dla inwestycji 
polegającej na budowie Ośrodka Doskonalenia Techniki jazdy na obszarze o 
powierzchni minimum 1,5ha, zawierającego co najmniej następujące moduły 
treningowe: - Płytę poślizgową prostokątną, - Płytę poślizgową stanowiącą 
wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niż 120 stopni lub płytę 
poślizgową w kształcie pierścienia o min. średnicy 68m, - Tor szkoleniowy o 



długości min. 400m. Co najmniej dwa z ww. modułów szkoleniowych 
powinny być wyposażone w przeszkody sterowane automatycznie z 
wykorzystaniem wszystkich poniższych elementów, tj.: kurtyny wodne i 
nawodnienie przelewowe, przeszkody mechaniczne wysuwane spod 
nawierzchni oraz urządzenie destabilizujące tor jazdy. 2. Osoba proponowana 
do pełnienia funkcji Projektant branży sanitarnej. a. Wymagana liczba osób:1 
b. Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. c. 
Doświadczenie zawodowe: Udział w charakterze projektanta lub 
sprawdzającego przy opracowaniu przynajmniej jednego projektu 
budowlanego, na którego podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na 
budowę dla inwestycji polegającej na budowie Ośrodka Doskonalenia 
Techniki jazdy na obszarze o powierzchni minimum 1,5ha, zawierającego co 
najmniej następujące moduły treningowe: - Płytę poślizgową prostokątną, - 
Płytę poślizgową stanowiącą wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie 
mniejszym niż 120 stopni lub płytę poślizgową w kształcie pierścienia o min. 
średnicy 68m, - Tor szkoleniowy o długości min. 400m. Co najmniej dwa z 
ww. modułów szkoleniowych powinny być wyposażone w przeszkody 
sterowane automatycznie z wykorzystaniem wszystkich poniższych 
elementów, tj.: kurtyny wodne i nawodnienie przelewowe, przeszkody 
mechaniczne wysuwane spod nawierzchni oraz urządzenie destabilizujące tor 
jazdy. 3. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektant branży 
elektrycznej. a. Wymagana liczba osób:1 b. Kwalifikacje zawodowe: 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektroenergetycznych. c. 
Doświadczenie zawodowe: Udział w charakterze projektanta lub 
sprawdzającego przy opracowaniu przynajmniej jednego projektu 
budowlanego, na którego podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na 
budowę dla inwestycji polegającej na budowie Ośrodka Doskonalenia 
Techniki jazdy na obszarze o powierzchni minimum 1,5ha, zawierającego co 
najmniej następujące moduły treningowe: - Płytę poślizgową prostokątną, - 
Płytę poślizgową stanowiącą wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie 
mniejszym niż 120 stopni lub płytę poślizgową w kształcie pierścienia o min. 
średnicy 68m, - Tor szkoleniowy o długości min. 400m. Co najmniej dwa z 
ww. modułów szkoleniowych powinny być wyposażone w przeszkody 
sterowane automatycznie z wykorzystaniem wszystkich poniższych 
elementów, tj.: kurtyny wodne i nawodnienie przelewowe, przeszkody 
mechaniczne wysuwane spod nawierzchni oraz urządzenie destabilizujące tor 
jazdy. 4. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektant branży 
architektonicznej. a. Wymagana liczba osób:1 b. Kwalifikacje zawodowe: 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej. c. Doświadczenie zawodowe: Udział w charakterze 
projektanta lub sprawdzającego przy opracowaniu przynajmniej jednego 
projektu budowlanego, na którego podstawie uzyskano prawomocne 
pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie Ośrodka 
Doskonalenia Techniki jazdy na obszarze o powierzchni minimum 1,5ha, 
zawierającego co najmniej następujące moduły treningowe: - Płytę poślizgową 
prostokątną, - Płytę poślizgową stanowiącą wycinek pierścienia o kącie 
rozwarcia nie mniejszym niż 120 stopni lub płytę poślizgową w kształcie 



pierścienia o min. średnicy 68m, - Tor szkoleniowy o długości min. 400m. Co 
najmniej dwa z ww. modułów szkoleniowych powinny być wyposażone w 
przeszkody sterowane automatycznie z wykorzystaniem wszystkich 
poniższych elementów, tj.: kurtyny wodne i nawodnienie przelewowe, 
przeszkody mechaniczne wysuwane spod nawierzchni oraz urządzenie 
destabilizujące tor jazdy. 5. Osoba proponowana do pełnienia funkcji 
Automatyk. a. Wymagana liczba osób:1 b. Kwalifikacje zawodowe: 
uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji i dozoru: Grupa 1. Urządzenia, 
instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, 
przesyłające i zużywające energię elektryczną oraz Grupa 2. Urządzenia 
wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne 
urządzenia energetyczne. c. Doświadczenie zawodowe: Udział w charakterze 
projektanta lub sprawdzającego przy opracowaniu przynajmniej jednego 
projektu budowlanego, na którego podstawie uzyskano prawomocne 
pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie Ośrodka 
Doskonalenia Techniki jazdy na obszarze o powierzchni minimum 1,5ha, 
zawierającego co najmniej następujące moduły treningowe: - Płytę poślizgową 
prostokątną, - Płytę poślizgową stanowiącą wycinek pierścienia o kącie 
rozwarcia nie mniejszym niż 120 stopni lub płytę poślizgową w kształcie 
pierścienia o min. średnicy 68m, - Tor szkoleniowy o długości min. 400m. Co 
najmniej dwa z ww. modułów szkoleniowych powinny być wyposażone w 
przeszkody sterowane automatycznie z wykorzystaniem wszystkich 
poniższych elementów, tj.: kurtyny wodne i nawodnienie przelewowe, 
przeszkody mechaniczne wysuwane spod nawierzchni oraz urządzenie 
destabilizujące tor jazdy. 6. Osoba proponowana do pełnienia funkcji 
Specjalista ds. zamówień publicznych. a. Wymagana liczba osób:1 b. 
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe 
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udziale 
zamówienia publicznego w tym: udział w opracowaniu co najmniej dwóch 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących zamówienia, 
którego przedmiotem było wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych. Nie dopuszcza się przedstawienia tej samej osoby do pełnienia 
więcej niż jednej z wymienionych powyżej funkcji. Zamawiający dokona 
oceny spełnienia ww. warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów 
określonych w SIWZ i załączonych do oferty. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

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; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 

 sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych 
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 



 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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.wordsieradz.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3 Maja 7 98-200 Sieradz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 09.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3 
Maja 7 98-200 Sieradz Sekretariat. 

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 


