
Namysłów: Opracowanie dokumentacji projektowej: 1) Budowa dróg 

osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w 

Namysłowie, 2) Budowa chodnika w Rychnowie, 3) Przebudowa ulicy M. 

Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie, 4) Budowa drogi w 

Kamiennej, 5) Budowa oświetlenia i kanalizacji z przebudową nawierzchni 

na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

Numer ogłoszenia: 65867 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa , ul. Stanisława Dubois 

3, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej: 1) Budowa 

dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie, 2) Budowa chodnika w 

Rychnowie, 3) Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie, 4) Budowa drogi w 

Kamiennej, 5) Budowa oświetlenia i kanalizacji z przebudową nawierzchni na cmentarzu komunalnym przy ul. 

Jana Pawła II w Namysłowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

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

projektowej: Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z 

kanalizacją deszczową i oświetleniem - w zakresie ulic: Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej, Brzozowej, 

Sosnowej, Klonowej, Modrzewiowej, Orzechowej, Kasztanowej i drogi bez nazwy łączącej ulicę Wierzbową z 

ulicą Modrzewiową. Łączna długość dróg około 3,9 km. Lokalizacja dróg wg zaznaczenia na mapie poglądowej. 

Miasto Namysłów posiada plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w 

Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Namysłów. Uchwała na stronie www.namyslow.eu zakładka oferty inwestycyjne lub BIP w 

wykazie uchwał Rady Miejskiej. Uchwała określa klasy drogi i lokalizację chodników jednostronnych i 

dwustronnych. Pasy drogowe oznaczone wg rysunku planu zagospodarowania przestrzennego stanowią 

własność Gminy Namysłów i osób prywatnych. Zakres projektowy nie leży w obszarze Natura 2000, a także w 

jego sąsiedztwie. Wykonawca zaprojektuje drogi o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową i 

oświetlenie dróg. Zasilanie elektryczne dla celów oświetleniowych wg warunków technicznych zarządcy sieci 

Tauron Dystrybucja ze stacji trafo Oławska. Przejęcie wód opadowych i roztopowych z projektowanych dróg nie 

jest możliwe do rowu melioracyjnego R-6, a także do systemów odprowadzania wód deszczowych dróg 

powiatowych ulicy Grunwaldzkiej i Oławskiej. W załączeniu mapa poglądowa lokalizacji cieków wodnych. Ulice 

Lipową, Wierzbową, Podleśną, Sosnową, Modrzewiową należy włączyć do drogi powiatowej DP 1101 O (ul. 

Oławska) wg warunków zarządcy dróg powiatowych. Należy przewidzieć bezpieczne przejścia dla pieszych z 



połączeniem chodników w ul. Oławskiej. Wykonawca zaprojektuje zjazdy na poszczególne nieruchomości 

zlokalizowane wzdłuż dróg, z określeniem rzędnej wysokościowej zaprojektowanej dla każdego zjazdu. 

Wykonawca zinwentaryzuje istniejące urządzenia infrastruktury technicznej z naniesieniem ich lokalizacji i 

rzędnych na profilu podłużnym projektowanej kanalizacji, w celu uniknięcia kolizji na etapie wykonawstwa. Zakres 

opracowania obejmuje w szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 z rzędnymi 

wysokościowymi co 50,0 mb; uzyskanie informacji terenowo - prawnej, map ewidencyjnych, wypisów z rejestru 

gruntów, wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego; uzyskanie wszystkich 

wymaganych przepisami warunków technicznych i realizacyjnych inwestycji, umów użyczenia z właścicielami 

terenów; uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji (pozwolenie wodno - prawne, decyzje środowiskowe i 

innych wymaganych do realizacji budowy); opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w programie 

komputerowym z określeniem programu w jakim opracowano projekt; opracowanie projektu organizacji ruchu 

docelowego z uzyskaniem zatwierdzenia we właściwym organie; przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego 

projektu budowlanego oraz wykonawczego w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym 

egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w zapisie PDF; opracowanie specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, kosztorysu ofertowego w dwóch 

egzemplarzach (kosztorysy z podziałem na poszczególne ulice i branże) w formie papierowej oraz w jednym 

egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD, w programie Norma w wersji edytowalnej, uzyskanie 

pozwolenia na budowę. Wykonawca przedstawi koncepcję rozwiązań projektowych do zatwierdzenia 

zamawiającemu w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca uzyska zatwierdzenie 

projektu od zarządcy drogi przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego przez organ 

architektoniczno - budowlany. Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo zamawiającego do wystąpienia w imieniu 

inwestora w procesie projektowym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do dysponowania 

opracowaniem w zakresie przygotowania zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 

realizacji inwestycji. Opracowania zostaną wykonane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tych 

ustaw, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń: Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Przekazanie opracowań Zamawiającemu nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy dokumentacji wynikłe w trakcie procesu realizacyjnego 

inwestycji. Przedłużenie umowy jest możliwe w przypadku oczekiwania na wydanie warunków technicznych, 

pozwoleń, uzgodnień dłuższych niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy chodnika w Rychnowie. Chodnik zlokalizowany w pasie drogowym drogi publicznej gminnej, 

część chodnika na terenie Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Długość chodnika do zaprojektowania 

około 460,00 mb. Lokalizacja chodnika wg mapy poglądowej. Miejscowość Rychnów posiada plan 

zagospodarowania przestrzennego. Zakres projektowy nie leży w obszarze Natura 2000, a także w jego 

sąsiedztwie. Zakres opracowania obejmuje w szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych w skali 

1:500; uzyskanie informacji terenowo - prawnej, map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, wszelkich 

informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego; uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami 

warunków technicznych i realizacyjnych inwestycji; uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji; 

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy z zatwierdzeniem we właściwym organie; opracowanie 

projektu budowlanego w programie komputerowym; przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego projektu 

budowlanego w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej 

na płycie CD w zapisie PDF; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i 

kosztorysów inwestorskich, kosztorysu ofertowego w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym 

egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD, w programie Norma w wersji edytowalnej; uzyskanie 

pozwolenia na budowę. Wykonawca przedstawi koncepcję rozwiązań projektowych do zatwierdzenia 

Zamawiającemu w terminie 1,5 miesiąca od daty podpisania umowy. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu 



od zarządcy drogi przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego przez organ architektoniczno - 

budowlany. Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo zamawiającego do wystąpienia w imieniu inwestora w procesie 

projektowym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do dysponowania opracowaniem w 

zakresie przygotowania zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji. 

Opracowania zostaną wykonane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń: Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Przekazanie opracowań Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za błędy dokumentacji wynikłe w trakcie procesu realizacyjnego inwestycji. Przedłużenie umowy jest możliwe w 

przypadku oczekiwania na wydanie warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień dłuższych niż 30 dni od daty 

złożenia kompletnego wniosku. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy M. Konopnickiej oraz 

ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie. W/w ulice są drogami publicznymi. Łączna długości dróg około 550,00 mb. 

Lokalizacja dróg wg zaznaczenia na mapie poglądowej. Miasto Namysłów posiada plan zagospodarowania 

przestrzennego - Uchwała Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. Uchwała na stronie 

www.namyslow.eu zakładka oferty inwestycyjne lub BIP w wykazie uchwał Rady Miejskiej. Zakres projektowy nie 

leży w obszarze Natura 2000, a także w jego sąsiedztwie. Wykonawca zaprojektuje przebudowę istniejącej 

nawierzchni asfaltowej jezdni, chodników i zjazdów do nieruchomości. Zakres opracowania obejmuje w 

szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 z rzędnymi wysokościowymi co 50,0 mb; 

uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami warunków technicznych i realizacyjnych inwestycji; opracowanie 

projektu wykonawczego w programie komputerowym (niwelety, przekroje); opracowanie projektu organizacji 

ruchu na czas budowy; przekazanie Zamawiającemu projektu wykonawczego w trzech egzemplarzach w formie 

papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w zapisie PDF; opracowanie 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, kosztorysu 

ofertowego w dwóch egzemplarzach (kosztorysy z podziałem na poszczególne ulice) w formie papierowej oraz w 

jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD, w programie Norma w wersji edytowalnej. Wykonawca 

przedstawi koncepcję rozwiązań projektowych do zatwierdzenia zamawiającemu w terminie do dwóch miesięcy 

od daty podpisania umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do dysponowania 

opracowaniem w zakresie przygotowania zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 

realizacji inwestycji. Opracowania zostaną wykonane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tych 

ustaw, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń: Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Przekazanie opracowań Zamawiającemu nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy dokumentacji wynikłe w trakcie procesu realizacyjnego 

inwestycji. Przedłużenie umowy jest możliwe w przypadku oczekiwania na wydanie warunków technicznych, 

pozwoleń, uzgodnień dłuższych niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Droga stanowi własność Gminy 

Namysłów i jest drogą wewnętrzną, łącząca się z drogą krajową DK 39 Łagiewniki - Owczary -Brzeg -Namysłów-

Kamienna-Kępno. Długość drogi do zaprojektowania około 350 mb. Wykonawca zaprojektuje drogę z 

odwodnieniem przydrożnymi rowami i dodatkowe dwa punkty oświetlenia drogi. Lokalizacja drogi wg mapy 

poglądowej. Miejscowość Kamienna posiada plan zagospodarowania przestrzennego. Zakres projektowy nie leży 

w obszarze Natura 2000, a także w jego sąsiedztwie. Zasilanie elektryczne dla celów oświetleniowych wg 



warunków technicznych zarządcy sieci Tauron Dystrybucja. Włączenie do drogi krajowej DK 39 Łagiewniki-

Owczary-Brzeg-Namysłów-Kamienna-Kępno wg warunków zarządcy drogi krajowej. Wykonawca zaprojektuje 

zjazdy z przepustami na poszczególne nieruchomości zlokalizowane wzdłuż drogi. Zakres opracowania obejmuje 

w szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 z rzędnymi wysokościowymi co 50,00 

mb; uzyskanie informacji terenowo - prawnej, map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, wszelkich 

informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego; uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami 

warunków technicznych i realizacyjnych inwestycji; uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji (pozwolenie 

wodno-prawne, decyzje środowiskowe i innych wymaganych do realizacji budowy); opracowanie projektu 

budowlanego i wykonawczego, w programie komputerowym; przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego 

projektu budowlanego oraz wykonawczego w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym 

egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w zapisie PDF; opracowanie specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, kosztorysu ofertowego w dwóch 

egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD, w 

programie Norma w wersji edytowalnej; uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawca przedstawi koncepcję 

rozwiązań projektowych do zatwierdzenia zamawiającemu w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania 

umowy. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu od zarządcy drogi przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie 

projektu budowlanego przez organ architektoniczno - budowlany. Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo 

zamawiającego do wystąpienia w imieniu inwestora w procesie projektowym. Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu prawa autorskie do dysponowania opracowaniem w zakresie przygotowania zamówienia 

zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji. Opracowania zostaną wykonane 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz rozporządzeń: Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego; Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Przekazanie 

opracowań Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy dokumentacji wynikłe w 

trakcie procesu realizacyjnego inwestycji. Przedłużenie umowy jest możliwe w przypadku oczekiwania na 

wydanie warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień dłuższych niż 30 dni od daty złożenia kompletnego 

wniosku Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej z przebudową 

nawierzchni na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie. Długość alejek ok. 660,00 mb. 

Miasto Namysłów posiada plan zagospodarowania przestrzennego -Uchwała Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w 

Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Namysłów. Uchwała na stronie www.namyslow.eu zakładka oferty inwestycyjne lub BIP w 

wykazie uchwał Rady Miejskiej. Zakres projektowy nie leży w obszarze Natura 2000, a także w jego sąsiedztwie. 

Wykonawca zaprojektuje alejki o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową i oświetlenie LED. 

Zasilanie elektryczne dla celów oświetleniowych wg warunków technicznych zarządcy sieci Tauron Dystrybucja, 

warunki odprowadzenia wód deszczowych z ZWiUK EKOWOD w Namysłowie. Zakres opracowania obejmuje w 

szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 z rzędnymi wysokościowymi co 50,00 mb; 

uzyskanie informacji terenowo - prawnej, map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, wszelkich informacji 

niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego; uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami warunków 

technicznych i realizacyjnych inwestycji; uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji, w tym 

zatwierdzenia projektu i uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac w otoczeniu zabytku od wojewódzkiego 

konserwatora zabytków; opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w programie komputerowym; 

przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wykonawczego w trzech 

egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w zapisie 

PDF; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów 

inwestorskich, kosztorysu ofertowego w dwóch egzemplarzach (kosztorysy z podziałem na poszczególne branże) 

w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD, w programie Norma w 



wersji edytowalnej; uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawca przedstawi koncepcję rozwiązań projektowych 

do zatwierdzenia zamawiającemu w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca 

otrzyma pełnomocnictwo zamawiającego do wystąpienia w imieniu inwestora w procesie projektowym. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do dysponowania opracowaniem w zakresie 

przygotowania zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji. 

Opracowania zostaną wykonane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń: Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Przekazanie opracowań Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za błędy dokumentacji wynikłe w trakcie procesu realizacyjnego inwestycji. Przedłużenie umowy jest możliwe w 

przypadku oczekiwania na wydanie warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień dłuższych niż 30 dni od daty 

złożenia kompletnego wniosku.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2014.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada: osobę z uprawnieniami do projektowania w specjalności: drogowej, instalacyjnej 

w zakresie sieci kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych dotyczy części 1, osobę z uprawnieniami do 

projektowania w specjalności drogowej dotyczy części 2, osobę z uprawnieniami do 

projektowania w specjalności drogowej dotyczy części 3, osobę z uprawnieniami do 

projektowania w specjalności: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dotyczy części 4, osobę z uprawnieniami 

do projektowania w specjalności: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

dotyczy części 5, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie złożonych 

(przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w 

punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia - nie 

spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 



podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia, z podaniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył 

Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia

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 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;

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;

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.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przedłużenie terminu umowy jest możliwe w przypadku oczekiwania na wydanie warunków technicznych, 

pozwoleń, uzgodnień dłuższych niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Wykonawca może: 1) 

powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do 

powierzenia podwykonawcom, 2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w złożonej ofercie, 3) 

wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 4) zrezygnować z podwykonawstwa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.namyslow.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem 

pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2014 

godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. 

Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój Nr 12.

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy 

ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w zakresie ulic: 

Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej, Brzozowej, Sosnowej, Klonowej, Modrzewiowej, Orzechowej, 

Kasztanowej i drogi bez nazwy łączącej ulicę Wierzbową z ulicą Modrzewiową.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji 

projektowej: Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w 

Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - w zakresie ulic: Lipowej, Podleśnej, 

Wierzbowej, Dębowej, Brzozowej, Sosnowej, Klonowej, Modrzewiowej, Orzechowej, Kasztanowej i 

drogi bez nazwy łączącej ulicę Wierzbową z ulicą Modrzewiową. Łączna długości dróg około 3,9 km. 

Lokalizacja dróg wg zaznaczenia na mapie poglądowej. Miasto Namysłów posiada plan 

zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 

10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Namysłów. Uchwała na stronie www.namyslow.eu zakładka oferty 

inwestycyjne lub BIP w wykazie uchwał Rady Miejskiej. Uchwała określa klasy drogi i lokalizację 

chodników jednostronnych i dwustronnych. Pasy drogowe oznaczone wg rysunku planu 

zagospodarowania przestrzennego stanowią własność Gminy Namysłów i osób prywatnych. Zakres 

projektowy nie leży w obszarze Natura 2000, a także w jego sąsiedztwie. Wykonawca zaprojektuje 

drogi o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową i oświetlenie dróg. Zasilanie 

elektryczne dla celów oświetleniowych wg warunków technicznych zarządcy sieci Tauron Dystrybucja 

ze stacji trafo Oławska. Przejęcie wód opadowych i roztopowych z projektowanych dróg nie jest 

możliwe do rowu melioracyjnego R-6, a także do systemów odprowadzania wód deszczowych dróg 

powiatowych ulicy Grunwaldzkiej i Oławskiej. W załączeniu mapa poglądowa lokalizacji cieków 

wodnych. Ulice Lipową, Wierzbową, Podleśną, Sosnową, Modrzewiową należy włączyć do drogi 



powiatowej DP 1101 O (ul. Oławska) wg warunków zarządcy dróg powiatowych. Należy przewidzieć 

bezpieczne przejścia dla pieszych z połączeniem chodników w ul. Oławskiej. Wykonawca 

zaprojektuje zjazdy na poszczególne nieruchomości zlokalizowane wzdłuż dróg, z określeniem 

rzędnej wysokościowej zaprojektowanej dla każdego zjazdu. Wykonawca zinwentaryzuje istniejące 

urządzenia infrastruktury technicznej z naniesieniem ich lokalizacji i rzędnych na profilu podłużnym 

projektowanej kanalizacji, w celu uniknięcia kolizji na etapie wykonawstwa. Zakres opracowania 

obejmuje w szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 z rzędnymi 

wysokościowymi co 50,0 mb; uzyskanie informacji terenowo - prawnej, map ewidencyjnych, wypisów 

z rejestru gruntów, wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego; 

uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami warunków technicznych i realizacyjnych inwestycji, 

umów użyczenia z właścicielami terenów; uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji (pozwolenie 

wodno - prawne, decyzje środowiskowe i innych wymaganych do realizacji budowy); opracowanie 

projektu budowlanego i wykonawczego, w programie komputerowym z określeniem programu w jakim 

opracowano projekt; opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego z uzyskaniem zatwierdzenia 

we właściwym organie; przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego projektu budowlanego oraz 

wykonawczego w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie 

elektronicznej na płycie CD w zapisie PDF; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, kosztorysu ofertowego w dwóch 

egzemplarzach (kosztorysy z podziałem na poszczególne ulice i branże) w formie papierowej oraz w 

jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD, w programie Norma w wersji edytowalnej, 

uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawca przedstawi koncepcję rozwiązań projektowych do 

zatwierdzenia zamawiającemu w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. 

Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu od zarządcy drogi przed złożeniem wniosku o 

zatwierdzenie projektu budowlanego przez organ architektoniczno - budowlany. Wykonawca otrzyma 

pełnomocnictwo zamawiającego do wystąpienia w imieniu inwestora w procesie projektowym. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do dysponowania opracowaniem w zakresie 

przygotowania zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji. 

Opracowania zostaną wykonane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych 

do tych ustaw, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń: 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego; Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Przekazanie opracowań Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za błędy dokumentacji wynikłe w trakcie procesu realizacyjnego inwestycji. 

Przedłużenie umowy jest możliwe w przypadku oczekiwania na wydanie warunków technicznych, 

pozwoleń, uzgodnień dłuższych niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 12.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy chodnika w Rychnowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy chodnika w Rychnowie. Chodnik zlokalizowany w pasie drogowym drogi 

publicznej gminnej, część chodnika na terenie Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. 

Długość chodnika do zaprojektowania około 460,00 mb. Lokalizacja chodnika wg mapy poglądowej. 

Miejscowość Rychnów posiada plan zagospodarowania przestrzennego. Zakres projektowy nie leży 

w obszarze Natura 2000, a także w jego sąsiedztwie. Zakres opracowania obejmuje w szczególności: 



wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500; uzyskanie informacji terenowo - prawnej, map 

ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego 

procesu projektowego; uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami warunków technicznych i 

realizacyjnych inwestycji; uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji; opracowanie 

projektu organizacji ruchu na czas budowy z zatwierdzeniem we właściwym organie; opracowanie 

projektu budowlanego w programie komputerowym; przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego 

projektu budowlanego w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w 

formie elektronicznej na płycie CD w zapisie PDF; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, kosztorysu ofertowego w dwóch 

egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie 

CD, w programie Norma w wersji edytowalnej; uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawca 

przedstawi koncepcję rozwiązań projektowych do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 1,5 

miesiąca od daty podpisania umowy. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu od zarządcy drogi 

przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego przez organ architektoniczno - 

budowlany. Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo zamawiającego do wystąpienia w imieniu inwestora 

w procesie projektowym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do dysponowania 

opracowaniem w zakresie przygotowania zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych oraz realizacji inwestycji. Opracowania zostaną wykonane zgodnie z wymogami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz 

rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych oraz rozporządzeń: Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Przekazanie opracowań Zamawiającemu nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy dokumentacji wynikłe w trakcie procesu 

realizacyjnego inwestycji. Przedłużenie umowy jest możliwe w przypadku oczekiwania na wydanie 

warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień dłuższych niż 30 dni od daty złożenia kompletnego 

wniosku.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy 

Żwirki i Wigury w Namysłowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie. W/w ulice są 

drogami publicznymi. Łączna długości dróg około 550,00 mb. Lokalizacja dróg wg zaznaczenia na 

mapie poglądowej. Miasto Namysłów posiada plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr 

XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. Uchwała na stronie 

www.namyslow.eu zakładka oferty inwestycyjne lub BIP w wykazie uchwał Rady Miejskiej. Zakres 

projektowy nie leży w obszarze Natura 2000, a także w jego sąsiedztwie. Wykonawca zaprojektuje 

przebudowę istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni, chodników i zjazdów do nieruchomości. Zakres 

opracowania obejmuje w szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 z 

rzędnymi wysokościowymi co 50,0 mb; uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami warunków 

technicznych i realizacyjnych inwestycji; opracowanie projektu wykonawczego w programie 

komputerowym (niwelety, przekroje); opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy; 

przekazanie Zamawiającemu projektu wykonawczego w trzech egzemplarzach w formie papierowej 



oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w zapisie PDF; opracowanie 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 

kosztorysu ofertowego w dwóch egzemplarzach (kosztorysy z podziałem na poszczególne ulice) w 

formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD, w programie 

Norma w wersji edytowalnej. Wykonawca przedstawi koncepcję rozwiązań projektowych do 

zatwierdzenia zamawiającemu w terminie do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do dysponowania opracowaniem w zakresie 

przygotowania zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji. 

Opracowania zostaną wykonane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych 

do tych ustaw, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń: 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego; Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Przekazanie opracowań Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za błędy dokumentacji wynikłe w trakcie procesu realizacyjnego inwestycji. 

Przedłużenie umowy jest możliwe w przypadku oczekiwania na wydanie warunków technicznych, 

pozwoleń, uzgodnień dłuższych niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem 

i oświetleniem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Droga stanowi własność 

Gminy Namysłów i jest drogą wewnętrzną, łącząca się z drogą krajową DK 39 Łagiewniki - Owczary 

-Brzeg -Namysłów-Kamienna-Kępno. Długość drogi do zaprojektowania około 350 mb. Wykonawca 

zaprojektuje drogę z odwodnieniem przydrożnymi rowami i dodatkowe dwa punkty oświetlenia drogi. 

Lokalizacja drogi wg mapy poglądowej. Miejscowość Kamienna posiada plan zagospodarowania 

przestrzennego. Zakres projektowy nie leży w obszarze Natura 2000, a także w jego sąsiedztwie. 

Zasilanie elektryczne dla celów oświetleniowych wg warunków technicznych zarządcy sieci Tauron 

Dystrybucja. Włączenie do drogi krajowej DK 39 Łagiewniki-Owczary-Brzeg-Namysłów-Kamienna-

Kępno wg warunków zarządcy drogi krajowej. Wykonawca zaprojektuje zjazdy z przepustami na 

poszczególne nieruchomości zlokalizowane wzdłuż drogi. Zakres opracowania obejmuje w 

szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 z rzędnymi wysokościowymi co 

50,00 mb; uzyskanie informacji terenowo - prawnej, map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, 

wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego; uzyskanie wszystkich 

wymaganych przepisami warunków technicznych i realizacyjnych inwestycji; uzyskanie niezbędnych 

pozwoleń do realizacji (pozwolenie wodno-prawne, decyzje środowiskowe i innych wymaganych do 

realizacji budowy); opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w programie 

komputerowym; przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego projektu budowlanego oraz 

wykonawczego w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie 

elektronicznej na płycie CD w zapisie PDF; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, kosztorysu ofertowego w dwóch 

egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie 

CD, w programie Norma w wersji edytowalnej; uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawca 

przedstawi koncepcję rozwiązań projektowych do zatwierdzenia zamawiającemu w terminie do dwóch 



miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu od zarządcy drogi 

przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego przez organ architektoniczno - 

budowlany. Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo zamawiającego do wystąpienia w imieniu inwestora 

w procesie projektowym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do dysponowania 

opracowaniem w zakresie przygotowania zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych oraz realizacji inwestycji. Opracowania zostaną wykonane zgodnie z wymogami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz 

rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz rozporządzeń: Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Przekazanie opracowań Zamawiającemu nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy dokumentacji wynikłe w trakcie procesu 

realizacyjnego inwestycji. Przedłużenie umowy jest możliwe w przypadku oczekiwania na wydanie 

warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień dłuższych niż 30 dni od daty złożenia kompletnego 

wniosku.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej z 

przebudową nawierzchni na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej z przebudową nawierzchni na cmentarzu 

komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie. Długość alejek ok. 660,00 mb. Miasto Namysłów 

posiada plan zagospodarowania przestrzennego -Uchwała Nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w 

Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. Uchwała na stronie www.namyslow.eu 

zakładka oferty inwestycyjne lub BIP w wykazie uchwał Rady Miejskiej. Zakres projektowy nie leży w 

obszarze Natura 2000, a także w jego sąsiedztwie. Wykonawca zaprojektuje alejki o nawierzchni z 

kostki betonowej, kanalizację deszczową i oświetlenie LED. Zasilanie elektryczne dla celów 

oświetleniowych wg warunków technicznych zarządcy sieci Tauron Dystrybucja, warunki 

odprowadzenia wód deszczowych z ZWiUK EKOWOD w Namysłowie. Zakres opracowania obejmuje 

w szczególności: wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 z rzędnymi wysokościowymi 

co 50,00 mb; uzyskanie informacji terenowo - prawnej, map ewidencyjnych, wypisów z rejestru 

gruntów, wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego; uzyskanie 

wszystkich wymaganych przepisami warunków technicznych i realizacyjnych inwestycji; uzyskanie 

niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji, w tym zatwierdzenia projektu i uzyskania pozwolenia 

na prowadzenie prac w otoczeniu zabytku od wojewódzkiego konserwatora zabytków; opracowanie 

projektu budowlanego i wykonawczego w programie komputerowym; przekazanie Zamawiającemu 

zatwierdzonego projektu budowlanego oraz wykonawczego w trzech egzemplarzach w formie 

papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD w zapisie PDF; 

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów 

inwestorskich, kosztorysu ofertowego w dwóch egzemplarzach (kosztorysy z podziałem na 

poszczególne branże) w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na 

płycie CD, w programie Norma w wersji edytowalnej; uzyskanie pozwolenia na budowę. Wykonawca 

przedstawi koncepcję rozwiązań projektowych do zatwierdzenia zamawiającemu w terminie do dwóch 

miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo zamawiającego do 



wystąpienia w imieniu inwestora w procesie projektowym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

prawa autorskie do dysponowania opracowaniem w zakresie przygotowania zamówienia zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji. Opracowania zostaną wykonane 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń: Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Przekazanie 

opracowań Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy dokumentacji 

wynikłe w trakcie procesu realizacyjnego inwestycji. Przedłużenie umowy jest możliwe w przypadku 

oczekiwania na wydanie warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień dłuższych niż 30 dni od daty 

złożenia kompletnego wniosku.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


