
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.podkarpackie.pl 

 

Rzeszów: Sporządzenie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie 

podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów 

rocznie. 

Numer ogłoszenia: 423326 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie , al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-

010 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8501776, faks 017 8501701. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie Programu 

ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w 

województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów 

rocznie.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów 

położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem 

powyżej 3 milionów przejazdów rocznie. Zamówienie składać się będzie z: 1) wykonania 

analizy map akustycznych pod kątem obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska 

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

U. Nr 120 poz. 826 z późn. zm.), 2) sporządzenia wstępnej wersji Programu (tj. jego 

projektu). Tak opracowany Program - zgodnie z art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) będzie 

poddany konsultacjom społecznym, 3) opracowania szczegółowego odniesienia do uwag i 

wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu Programu, 4) 

opracowania ostatecznej wersji Programu po uwzględnieniu odniesienia do uwag i 

wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych oraz dodatkowych uwag 

zgłoszonych przez Zamawiającego, 5) sporządzenia sprawozdania z wykonania Programu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 i 7 do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.31.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

http://www.bip.podkarpackie.pl/


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

12.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

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 Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 

wyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane 

spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. wykonawcy którzy w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie 

przynajmniej jedną usługę w zakresie projektu programu ochrony środowiska 

przed hałasem lub w zakresie mapy akustycznej o wartości nie mniejszej niż 

50.000,00 zł brutto. (przez wartość brutto zamówienia należy rozumieć wysokość 

honorarium uzyskanego przez wykonawcę za wykonanie tego zamówienia) 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego 

warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na 

podstawie analizy złożonego przez wykonawcę wykazu usług, o którym mowa w 

pkt. III.4.1 tiret pierwsze ogłoszenia oraz oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu. Z treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i 

dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak 

wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek spełnia. 

Szczegółowy zakres informacji, spośród informacji zawartych w wykazie usług, o 

którym mowa w pkt. III.4.1 tiret pierwsze ogłoszenia zawarty jest w SIWZ. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) 

muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia 

jeden z wykonawców samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku 

wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 

wyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane 

spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 

wyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane 

spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Nie dotyczy - w zakresie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 

wyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest wymagane 

spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów. 

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: 

 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;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) 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;  



III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. III.4.3.1 

ogłoszenia, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 

się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza 

Cieplińskiego 4, pok. nr 207.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 29.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 1. Informacje dodatkowe do punktu III.3 ogłoszenia: O 

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, co do których jest brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej 

wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na 

podstawie analizy złożonego przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu oraz złożonych przez niego oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa w pkt. III.4.2, III.4.3 i III.6 ogłoszenia. Z treści załączonych do oferty wykonawcy 

oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego 

warunku, o którym mowa wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek 

spełnia. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niepodlegania wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

(konsorcjum, spółka cywilna) muszą spełniać oddzielnie - warunek ten musi być spełniony 

przez każdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej. Jeżeli 

zaistnieją przesłanki do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

chociażby jednego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ spółki cywilnej - 

zamawiający wykluczy konsorcjum/ spółkę cywilną. 2. Informacje dodatkowe do punktu 

III.4.1 tiret pierwsze ogłoszenia: 1) Dowodami, o których mowa w pkt. III.4.1 ogłoszenia, 

są: a) poświadczenie; b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 

mowa wyżej. 2) Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej, może 



przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług. 3) W przypadku gdy 

zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym 

mowa w pkt. III.4.1 tiret pierwsze ogłoszenia, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie 

ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 3. Ilekroć w ogłoszeniu o 

zamówieniu jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.).. 

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 

 
 


