
Gmina Nowa Dęba: Usługa projektowa w zakresie: • Opracowanie projektu budowlano –

wykonawczego na przebudowę drogi wewnętrznej na Aleja Metalowca/Leśna z dojazdem do drogi

Sikorskiego na działach 360, 361, 365/1, 38 wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę

lub prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) • Opracowanie projektu

budowlano – wykonawczego remontu drogi gminnej wraz z parkingiem ul. Szkolna w Nowej Dębie na

działkach o nr ewid. 245/2 i 248/4” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

 
 
Ogłoszenie nr 545241-N-2019 z dnia 2019-05-09 r. 
 

 
 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowa Dęba, krajowy numer identyfikacyjny 83040954800000, ul. ul.

Rzeszowska  3 , 39-460  Nowa Dęba, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15 8462671, e-mail

gmina@nowadeba.pl, faks 15 8465137. 

Adres strony internetowej (URL): www.nowadeba.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)



Tak 

http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Adres: 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa projektowa w zakresie: • Opracowanie

projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi wewnętrznej na Aleja Metalowca/Leśna z

dojazdem do drogi Sikorskiego na działach 360, 361, 365/1, 38 wraz z uzyskaniem prawomocnego

pozwolenia na budowę lub prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) •

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego remontu drogi gminnej wraz z parkingiem ul.

Szkolna w Nowej Dębie na działkach o nr ewid. 245/2 i 248/4” wraz z uzyskaniem prawomocnego

pozwolenia na budowę. 

Numer referencyjny: RL.271.10.2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

2 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej w poniższym zakresie: • Opracowanie

projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi wewnętrznej na Aleja Metalowca/Leśna z

dojazdem do drogi Sikorskiego na działach 360, 361, 365/1, 38 wraz z uzyskaniem prawomocnego

pozwolenia na budowę lub prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – część



I zamówienia,, • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego remontu drogi gminnej wraz z

parkingi-em ul. Szkolna w Nowej Dębie na działkach o nr ewid. 245/2 i 248/4” wraz z uzyskaniem

prawomocnego pozwolenia na budowę – część II zamówienia, 2. Zakres robót zawiera: Część I

zamówienia - Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi wewnętrznej na

Aleja Metalowca/Leśna z dojazdem do drogi Sikorskiego na działach 360, 361, 365/1, 38 wraz z

uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zezwolenia na realizację

inwestycji drogowej (ZRID): 1) Założenia do projektowania: Granicę opracowania oznaczono linią w

kolorze żółtym na załączniku 6.1. do SIWZ. Projekt budowlano – wykonawczy sporządzony na

podstawie uzgodnionej z Zamawiającym wersji koncepcji. (przedstawionej do zatwierdzenia nie później

niż 30 dni od podpisania umowy) a) Projekt powinien zawierać wykonanie przebudowy drogi Aleja

Metalowca z dojazdem do ul. Leśna i ul. Sikorskiego. b) Zakładane parametry drogi: • Prędkość

projektowa – 40 km/h • Kategoria ruchu KR1 • Odwodnienie, • Oświetlenie na całej długości

projektowanej drogi. • Ciąg rowerowy na całej długości projektowanej drogi. c) Opracowanie powinno

zawierać projekt mostu/przepustu na rzece Bystrzyk niezbędny do zjazdu na ulicę Leśna. Nośność mostu

nie mniejsza niż w kategorii drogi. d) Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami e) uzyskanie

prawomocnego pozwolenie na budowę lub prawomocnego zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej

(ZRID). 2) Zakres dokumentacji projektowej winien obejmować: • Projekt Budowlano-Wykonawczy •

Specyfikacje Techniczne • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary • Sporządzenie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 3) Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji: •

dokumentacje należy opracować w formie papierowej każdą w 6 egz. + 1 egz. w formie el-ektronicznej

(rysunki w formacie DWG i PDF, teksty w formacie doc. i PDF), • przedmiar robót i kosztorys

inwestorski w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i

ath), • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz.

w formie elektronicznej (format plików PDF i doc), • uzyskanie prawomocnego pozwolenie na budowę

lub prawomocnego zezwolenie na realiza-cje inwestycji drogowej (ZRID) 4) Oprócz wykonania w/w

zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również: • odpowiedzialność za jakość i kompletność

wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Za-mawiającym, • ponosi pełną odpowiedzialność za wady i

błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku

wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót,

ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich

stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia

odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzen-ia. Wykonawca zobowiązuje się

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do udziele-nia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane

pytania przez Oferentów w trakcie trwania pro-cedury przetargowej na roboty budowlane bez



dodatkowego wynagrodzenia. • zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona

dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest kompletna z

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. • w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca

zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem

obowiązujących przepisów, na dzień przekazania Zamawiającemu, • Wykonawca zabezpieczy we

własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i

pomiary (ewen-tualne inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności

administra-cyjne. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją

zamówienia. • powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie terenu

przyległego do stanu pierwotnego, • sprawowanie nadzoru autorskiego podczas budowy. • Opracowana

dokumentacja powinna zawierać wszystkie konieczne uzgodnienia m.in. z: Zarządcami Linii

Kolejowych, zarządcą lasów przez które przebiega projektowana droga oraz zawierać niezbędne decyzje

m.in. Prawomocną Decyzje Środowiskową, Decyzję wodnoprawą wraz z wszystkimi uzgodnieniami

dotyczącymi projektowanego mostu/przepustu. • Wykonawca będzie równiez zobowiązany do uzyskania

niezbędnych warunków/zgód od wszystkich właścicieli/użytkowników, którzy ujawnią się w trakcie

opracowania dokumen-tacji Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji

lokalnej obejmu-jącej teren projektowanej inwestycji. • Czynności nie opisane, a wnikające z procedur

określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania

dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania

przedmiotu zamówienia, • Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać

zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można

opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione

specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu tak-iemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W

przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub

pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do

których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań. Część II

zamówienia - Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego remontu drogi gminnej wraz z

parkingiem ul. Szkolna w Nowej Dębie na działkach o nr ewid. 245/2 i 248/4” wraz z uzyskaniem

prawomocnego pozwolenia na budowę: 1) Założenia do projektowania: Granicę opracowania oznaczono

linią w kolorze żółtym na załączniku 6.2. do SIWZ. Projekt budowlano – wykonawczy sporządzony na

podstawie uzgodnionej z Zamawiającym wersji koncepcji. f) Zakładane parametry drogi: • Prędkość

projektowa – 40 km/h • Kategoria ruchu KR1 • Odwodnienie g) Parking należy zaprojektować pomiędzy



ul. Szkolną a budynkiem Hali Targowej z zachowanie dojazdu do budynku przez samochody dostawcze.

2) Zakres dokumentacji projektowej winien obejmować: • Projekt Budowlano-Wykonawczy •

Specyfikacje Techniczne • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary • sporządzenie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BI-OZ) 3) Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji: •

dokumentacje należy opracować w formie papierowej każdą w 6 egz. + 1 egz. w formie el-ektronicznej

(rysunki w formacie DWG i PDF, teksty w formacie doc. i PDF), • przedmiar robót i kosztorys

inwestorski w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i

ath), • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz.

w formie elektronicznej (format plików PDF i doc), • Dokumentacja musi zawierać prawomocne

pozwolenie na budowę 4) Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy

również: • odpowiedzialność za jakość i kompletność wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Za-

mawiającym, • -ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie

procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury

przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym

przez Zamawiającego terminie do wprow-adzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez

dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego

terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie

trwania proce-dury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia. • zobowiązuje

się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi

przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. • - w przypadku

zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania

dokumentacji projektowej z zachowaniem obowiązujących prze-pisów, na dzień przekazania

Zamawiającemu, • - Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie

materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki

techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne inwen-taryzacje),

podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne. Oferta musi uwzględniać

wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. • powinien uwzględnić w zakresie i

kosztorysie inwestorskim doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego, • sprawowanie

nadzoru autorskiego podczas budowy. • Opracowana dokumentacja powinna zawierać wszystkie

konieczne uzgodnienia oraz niezbędne prawomocne decyzje. • Wykonawca będzie równiez zobowiązany

do uzyskania niezbędnych warunków/zgód od wszystkich właścicieli/użytkowników, którzy ujawnią się

w trakcie opracowania dokumen-tacji. Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał

wizji lokalnej obejmu-jącej teren projektowanej inwestycji. - Czynności nie opisane, a wnikające z



procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego

opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach

wykonania przedmiotu zamówienia, - Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą

przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie

można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia

za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub

równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków to-warowych,

patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry

techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równ-oważność zaoferowanych

rozwiązań. 

 

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia



2019-12-15

2019-10-30

 

II.9) Informacje dodatkowe: • dla I części zamówienia – do 15 grudnia 2019r. • dla II części

zamówienia – do 30 października 2019r.

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Nie dotyczy - dla I i II części zamówienia 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Nie dotyczy - dla I i II części zamówienia 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zdolności techniczne dla I i II części zamówienia: Zamawiający uzna warunek

za spełniony jeżeli Wykonawca udowodni iż w okresie trzech lat przed terminem składania ofert, a

jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał zamówcie polegające na wykonaniu

minimum jednej dokumentacji technicznej drogi wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na

realizację inwestycji drogowej [ZRID] zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2013 r. o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dz. U.2017.1496 t.j. z

dnia 2017.08.04), lub prawomocnego pozwolenia na budowę. Zdolności zawodowe dla I i II części

zamówienia: Nie dotyczy 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń

lub dokumentów: Potwierdzających brak podstaw wykluczenia: a) odpisu z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp ; b) oświadczenia Wykonawcy o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. c) Dokumenty, które musi złożyć Wykonawca w odniesieniu do podmiotów

trzecich na których zasoby powołuje się w celu zbadania, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o

których mowa powyżej: • odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gos-podarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Jeżeli wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,

o którym mowa w pkt VII.10 składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce



zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w pkt VII.10 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed nota-riuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce za-mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokument taki winien być sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

• wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu (nalezy udowodnić iz wykonawca w okresie trzech lat przed terminem składania ofert, a

jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował zamówcie polegające na wykonaniu

minimum jednej dokumentacji technicznej drogi wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na

realizację inwestycji drogowej [ZRID] zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2013 r. o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dz. U.2017.1496 t.j. z

dnia 2017.08.04), lub prawomocnego pozwolenia na budowę dla części I i II zamówienia). 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 



III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Kopię wpłaty wadium, b) Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przedłoży oświadczenie

dotyczące sposo-bu składania faktur VAT za zrealizowane, odebrana roboty budowlane ze wskazaniem

spo-sobu tradycyjnego (faktura w formie papierowej), lub w formie elektronicznej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

• Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 1500,00

zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) dla części I zamówienia, 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

dla części II zamówienia, do dnia 23 maja 2019r. do godz. 11:00. • Wadium może być wnoszone w

formie dopuszczonej ustawą Pzp. • W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić

go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111

0010 7170 2040. • W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach -

dokument wa-dium należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (pok. 206) • Termin

wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym

wniesienie wadi-um w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał

taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty

kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie

wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez

Wykonawcę. • Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,

którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji b)

wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert d) Zamawiający żąda ponownego

wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w

wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca

wnosi wadium w terminie określo-nym przez zamawiającego. • Utrata wadium. Zamawiający



zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów pot-wierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. •

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. • Wadium wniesione w

pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)



Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu



zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Termin płatności faktury 40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji Nie 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 



Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 



Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo

dochowania należytej staranności; 2) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne

upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy; 3) przekroczenia przewidzianych terminów

trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie

postępowania administracyjnego; 4) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów

wyjściowych do opracowania przedmiotu umowy; 5) zmiany przepisów prawa; 6) odkrycia zabytku lub

wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony; 7) udzielenia Wykonawcy

zamówienia dodatkowego, 8) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego

Wykonawcy wynagrodzenia 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 



 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-05-23, godzina: 11:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> PL 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) 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 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część

nr:
1 Nazwa:

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi wewnętrznej na

Aleja Metalowca/Leśna z dojazdem do drogi Sikorskiego na działach 360, 361, 365/1, 38

wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zezwolenia

na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I zamówienia

- Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi wewnętrznej na Aleja



Metalowca/Leśna z dojazdem do drogi Sikorskiego na działach 360, 361, 365/1, 38 wraz z uzyskaniem

prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

(ZRID): 1) Założenia do projektowania: Granicę opracowania oznaczono linią w kolorze żółtym na

załączniku 6.1. do SIWZ. Projekt budowlano – wykonawczy sporządzony na podstawie uzgodnionej z

Zamawiającym wersji koncepcji. (przedstawionej do zatwierdzenia nie później niż 30 dni od podpisania

umowy) a) Projekt powinien zawierać wykonanie przebudowy drogi Aleja Metalowca z dojazdem do ul.

Leśna i ul. Sikorskiego. b) Zakładane parametry drogi: • Prędkość projektowa – 40 km/h • Kategoria ruchu

KR1 • Odwodnienie, • Oświetlenie na całej długości projektowanej drogi. • Ciąg rowerowy na całej długości

projektowanej drogi. c) Opracowanie powinno zawierać projekt mostu/przepustu na rzece Bystrzyk

niezbędny do zjazdu na ulicę Leśna. Nośność mostu nie mniejsza niż w kategorii drogi. d) Projekt stałej

organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami e) uzyskanie prawomocnego pozwolenie na budowę lub

prawomocnego zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). 2) Zakres dokumentacji projektowej

winien obejmować: • Projekt Budowlano-Wykonawczy • Specyfikacje Techniczne • Kosztorysy inwestorskie

i przedmiary • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 3) Wymagania

dotyczące wykonania dokumentacji: • dokumentacje należy opracować w formie papierowej każdą w 6 egz.

+ 1 egz. w formie el-ektronicznej (rysunki w formacie DWG i PDF, teksty w formacie doc. i PDF), •

przedmiar robót i kosztorys inwestorski w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie

elektronicznej (format plików PDF i ath), • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1

egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i doc), • uzyskanie

prawomocnego pozwolenie na budowę lub prawomocnego zezwolenie na realiza-cje inwestycji drogowej

(ZRID) 4) Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również: •

odpowiedzialność za jakość i kompletność wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Za-mawiającym, •

ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur

administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada

również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty

budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego

terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzen-ia.

Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do udziele-nia

wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania pro-cedury przetargowej

na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia. • zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że

dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. • w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca

zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem

obowiązujących przepisów, na dzień przekazania Zamawiającemu, • Wykonawca zabezpieczy we własnym



zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w

szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewen-

tualne inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administra-cyjne. Oferta musi

uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. • powinien uwzględnić w

zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego, • sprawowanie

nadzoru autorskiego podczas budowy. • Opracowana dokumentacja powinna zawierać wszystkie konieczne

uzgodnienia m.in. z: Zarządcami Linii Kolejowych, zarządcą lasów przez które przebiega projektowana

droga oraz zawierać niezbędne decyzje m.in. Prawomocną Decyzje Środowiskową, Decyzję wodnoprawą

wraz z wszystkimi uzgodnieniami dotyczącymi projektowanego mostu/przepustu. • Wykonawca będzie

równiez zobowiązany do uzyskania niezbędnych warunków/zgód od wszystkich właścicieli/użytkowników,

którzy ujawnią się w trakcie opracowania dokumen-tacji Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem

oferty dokonał wizji lokalnej obejmu-jącej teren projektowanej inwestycji. • Czynności nie opisane, a

wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego

opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach

wykonania przedmiotu zamówienia, • Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać

zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można

opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione

specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu tak-iemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W

przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub

pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do

których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-12-15
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 



Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin płatności faktury 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część

nr:
2 Nazwa:

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego remontu drogi gminnej wraz z

parkingiem ul. Szkolna w Nowej Dębie na działkach o nr ewid. 245/2 i 248/4” wraz z

uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II

zamówienia - Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego remontu drogi gminnej wraz z parkingiem

ul. Szkolna w Nowej Dębie na działkach o nr ewid. 245/2 i 248/4” wraz z uzyskaniem prawomocnego

pozwolenia na budowę: 1) Założenia do projektowania: Granicę opracowania oznaczono linią w kolorze

żółtym na załączniku 6.2. do SIWZ. Projekt budowlano – wykonawczy sporządzony na podstawie

uzgodnionej z Zamawiającym wersji koncepcji. f) Zakładane parametry drogi: • Prędkość projektowa – 40

km/h • Kategoria ruchu KR1 • Odwodnienie g) Parking należy zaprojektować pomiędzy ul. Szkolną a

budynkiem Hali Targowej z zachowanie dojazdu do budynku przez samochody dostawcze. 2) Zakres

dokumentacji projektowej winien obejmować: • Projekt Budowlano-Wykonawczy • Specyfikacje Techniczne

• Kosztorysy inwestorskie i przedmiary • sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (BI-OZ) 3) Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji: • dokumentacje należy opracować w

formie papierowej każdą w 6 egz. + 1 egz. w formie el-ektronicznej (rysunki w formacie DWG i PDF, teksty

w formacie doc. i PDF), • przedmiar robót i kosztorys inwestorski w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1

egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ath), • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i doc), •

Dokumentacja musi zawierać prawomocne pozwolenie na budowę 4) Oprócz wykonania w/w zakresu robót

do obowiązków Wykonawcy należy również: • odpowiedzialność za jakość i kompletność wykonania

dokumentacji i jej uzgodnienie z Za-mawiającym, • -ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy

projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do

realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas

trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprow-adzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień



bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego

terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania

proce-dury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia. • zobowiązuje się do

pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi

przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. • - w przypadku

zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania

dokumentacji projektowej z zachowaniem obowiązujących prze-pisów, na dzień przekazania

Zamawiającemu, • - Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do

projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne inwen-taryzacje), podkłady geodezyjne

itp. a także wszelkie formalności administracyjne. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z

prawidłową realizacją zamówienia. • powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim

doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego, • sprawowanie nadzoru autorskiego podczas

budowy. • Opracowana dokumentacja powinna zawierać wszystkie konieczne uzgodnienia oraz niezbędne

prawomocne decyzje. • Wykonawca będzie równiez zobowiązany do uzyskania niezbędnych

warunków/zgód od wszystkich właścicieli/użytkowników, którzy ujawnią się w trakcie opracowania

dokumen-tacji. Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmu-jącej

teren projektowanej inwestycji. - Czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach

szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować

jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia, -

Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3

ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków

towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i

zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a

wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub ró-wnoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia

przez wskazanie znaków to-warowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny”

należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równ-

oważność zaoferowanych rozwiązań. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 



4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-10-30
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin płatności faktury 40,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


