Ogłoszenie nr 535752-N-2020 z dnia 2020-04-29 r.

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa: Opracowanie dokumentacji
projektowych: 1) część 1 - „Budowa drogi w miejscowości Brzozowiec” w ramach zadania „Projekty
budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów”, 2) część 2 - „Budowa drogi w miejscowości
Minkowskie” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów”, 3)
część 3 - „Budowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie” w ramach zadania „Projekty budowy
dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów”
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

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 Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, krajowy
numer identyfikacyjny 52451300000000, ul. ul. Stanisława Dubois 3 , 46-100 Namysłów, woj. opolskie,
państwo Polska, tel. 774 190 359, e-mail zamowienia@namyslow.eu, faks 774 104 841.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.namyslow.eu
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
www.bip.namyslow.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.namyslow.eu

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:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pok. nr 12

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: Opracowanie dokumentacji projektowych: 1)
część 1 - „Budowa drogi w miejscowości Brzozowiec” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i
chodników na terenie Gminy Namysłów”, 2) część 2 - „Budowa drogi w miejscowości Minkowskie” w
ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów”, 3) część 3 - „Budowa
dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na
terenie Gminy Namysłów”
Numer referencyjny: ZP.271.51.2020.AH
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:

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. Nazwa i
kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Część 1 - „Budowa drogi w miejscowości Brzozowiec” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i
chodników na terenie Gminy Namysłów”. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji
projektowej budowy drogi w miejscowości Brzozowiec wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą

techniczną oraz zjazdami do dróg powiatowych i wojewódzkich. Lokalizacja: Brzozowiec, gmina
Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, działka nr 720. Długość odcinka drogi do
zaprojektowania – ok. 590 m. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
załączeniu. Dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca
zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty. Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje w szczególności: • uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu
projektowego, • uzyskanie mapy do celów projektowych, • uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do
realizacji inwestycji, • uzyskanie potrzebnych warunków technicznych i uzgodnień niezbędnych do
złożenia kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu i uzyskania pozwolenia na budowę, • wykonanie
badań geotechnicznych – min. 4 odwierty, • sporządzenia projektu zagospodarowania terenu (działki), •
sporządzenie głównych rzutów, ewentualnie innych niezbędnych szkiców i rysunków przedstawiających
przyjęte rozwiązania projektowe, • opracowanie kompletnego projektu budowy drogi zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie go Zamawiającemu w czterech egzemplarzach w formie
papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach:
nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w formacie plików tekstowych w programie WORD i
plików projektowych w formacie PDF, • opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie ich Zamawiającemu w dwóch
egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w
dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w programie NORMA, •
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie ich Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w formie
papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach:
nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w programie WORD, • opracowanie kompletnego
projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i
przekazanie go Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza
w formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz
edytowalnej w formacie plików tekstowych w programie WORD i plików projektowych w formacie PDF,
• uzyskanie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, • uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie
wymaganym ustawą – Prawo budowlane. Konstrukcję jezdni należy zaprojektować na obciążenie
powyżej 3,5 Mg. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym przyjęte rozwiązania
funkcjonalne, materiałowe i kosztowe. Zamawiający wymaga opracowania dwóch niezależnych
kompletów dokumentacji, tj. odrębny komplet dokumentacji wymagający pozwolenia na budowę i
odrębny komplet dokumentacji niewymagający pozwolenia na budowę. Zamawiający dopuszcza jeden
komplet dokumentacji pod warunkiem wyraźnego podzielenia zakresu inwestycji na 2 etapy we

wszystkich dokumentach, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Dokumentacja projektowa nie może
naruszać praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również musi być wolna od innych wad
prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Forma
elektroniczna przedmiotu zamówienia musi być tak przygotowana, aby Zamawiający miał możliwość
zamieszczenia opracowań na stronie internetowej, jako załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Wykonawca
zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej do sprawowania nadzoru autorskiego poprzez 2-krotną
kontrolę podczas realizacji zadania, w terminach ustalonych z Zamawiającym. Obowiązek sprawowania
nadzoru autorskiego objętego zamówieniem dotyczy okresu czterech lat liczonych od dnia uzyskania
przez Zamawiającego prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia
na budowę. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i ma obowiązek
stawienia się na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W szczególności nadzór autorski
sprawowany przez Wykonawcę będzie obejmował: • stwierdzenie w toku wykonywanych robót
zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem, • wyjaśnienie wątpliwości dotyczących
projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, •
uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do
materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, • udział w komisjach i
naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego. Usuwanie braków lub błędów w
dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności
Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego w procesie projektowym.
Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2013 r. poz.
1129), rozporządzeniem 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 (Dz.
U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i obowiązującymi
standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Część

2 - „Budowa drogi w miejscowości Minkowskie” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników
na terenie Gminy Namysłów”. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej
budowy drogi gminnej w miejscowości Minkowskie wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz zjazdami do dróg powiatowych i gminnych, stanowiącej załącznik do wniosku o
zatwierdzenie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę. Lokalizacja: Minkowskie, gmina Namysłów,
powiat namysłowski, województwo opolskie, działki nr 260 i 262/1. Długość odcinka drogi do
zaprojektowania – ok. 480 m. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
załączeniu. Dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca
zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty. Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje w szczególności: • uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu
projektowego, • uzyskanie mapy do celów projektowych, • uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do
realizacji inwestycji, • uzyskanie potrzebnych warunków technicznych i uzgodnień niezbędnych do
złożenia kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu i uzyskania pozwolenia na budowę, • wykonanie
badań geotechnicznych – min. 3 odwierty, • sporządzenia projektu zagospodarowania terenu (działki), •
sporządzenie głównych rzutów, ewentualnie innych niezbędnych szkiców i rysunków przedstawiających
przyjęte rozwiązania projektowe, • opracowanie kompletnego projektu budowy drogi zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie go Zamawiającemu w czterech egzemplarzach w formie
papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach:
nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w formacie plików tekstowych w programie WORD i
plików projektowych w formacie PDF, • opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie ich Zamawiającemu w dwóch
egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w
dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w programie NORMA, •
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie ich Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w formie
papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach:
nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w programie WORD, • opracowanie kompletnego
projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i
przekazanie go Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza
w formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz
edytowalnej w formacie plików tekstowych w programie WORD i plików projektowych w formacie PDF,
• uzyskanie zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, • uzyskanie pozwolenia na budowę. Konstrukcję
jezdni należy zaprojektować na obciążenie powyżej 3,5 Mg. Wykonawca zobowiązany jest do
uzgadniania z Zamawiającym przyjęte rozwiązania funkcjonalne, materiałowe i kosztowe. Dokumentacja

projektowa nie może naruszać praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również musi być
wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność
Zamawiającego. Forma elektroniczna przedmiotu zamówienia musi być tak przygotowana, aby
Zamawiający miał możliwość zamieszczenia opracowań na stronie internetowej, jako załącznik do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych na podstawie
sporządzonej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej do sprawowania
nadzoru autorskiego poprzez 2-krotną kontrolę podczas realizacji zadania, w terminach ustalonych z
Zamawiającym. Obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego objętego zamówieniem dotyczy okresu
czterech lat liczonych od dnia uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji zatwierdzającej
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na
żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawienia się na budowie w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym. W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę będzie obejmował: •
stwierdzenie w toku wykonywanych robót zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem, •
wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie
szczegółów dokumentacji projektowej, • uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót
realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i
technologicznych, • udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego.
Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane
w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu
Zamawiającego w procesie projektowym. Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),
rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),
wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i obowiązującymi standardami, obowiązującymi
Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Część 3 - „Budowa dróg w

miejscowości Smarchowice Wielkie” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie
Gminy Namysłów” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg
w miejscowości Smarchowice Wielkie wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną.
Lokalizacja: Smarchowice Wielkie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie,
działki nr 370 i 373. Długość odcinka drogi do zaprojektowania – ok. 990 m. Wypis i wyrys z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w załączeniu. Dokumenty i materiały niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni
w cenie oferty. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: • uzyskanie wszelkich
informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego, • uzyskanie mapy do celów
projektowych, • uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do realizacji inwestycji, • uzyskanie
potrzebnych warunków technicznych i uzgodnień niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o
zatwierdzenie projektu i uzyskania pozwolenia na budowę, • wykonanie badań geotechnicznych – min. 6
odwiertów, • sporządzenia projektu zagospodarowania terenu (działki), • sporządzenie głównych rzutów,
ewentualnie innych niezbędnych szkiców i rysunków przedstawiających przyjęte rozwiązania projektowe,
• opracowanie kompletnego projektu budowy drogi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa i przekazanie go Zamawiającemu w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego
egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie
PDF oraz edytowalnej w formacie plików tekstowych w programie WORD i plików projektowych w
formacie PDF, • opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie ich Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie
papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach:
nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w programie NORMA, • opracowanie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa i przekazanie ich Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego
egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie
PDF oraz edytowalnej w programie WORD, • opracowanie kompletnego projektu docelowej organizacji
ruchu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie go Zamawiającemu w dwóch
egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w
dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w formacie plików tekstowych w
programie WORD i plików projektowych w formacie PDF, • uzyskanie zatwierdzenia stałej organizacji
ruchu, • uzyskanie pozwolenia na budowę. Konstrukcję jezdni należy zaprojektować na obciążenie
powyżej 3,5 Mg. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym przyjęte rozwiązania
funkcjonalne, materiałowe i kosztowe. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji z podziałem
zakresu inwestycji na 3 etapy we wszystkich dokumentach. Dokumentacja projektowa nie może naruszać

praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również musi być wolna od innych wad prawnych i
fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Forma elektroniczna
przedmiotu zamówienia musi być tak przygotowana, aby Zamawiający miał możliwość zamieszczenia
opracowań na stronie internetowej, jako załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest
w ramach ceny ofertowej do sprawowania nadzoru autorskiego poprzez 2-krotną kontrolę podczas
realizacji zadania, w terminach ustalonych z Zamawiającym. Obowiązek sprawowania nadzoru
autorskiego objętego zamówieniem dotyczy okresu czterech lat liczonych od dnia uzyskania przez
Zamawiającego prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na
budowę. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawienia
się na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W szczególności nadzór autorski sprawowany
przez Wykonawcę będzie obejmował: • stwierdzenie w toku wykonywanych robót zgodności robót
budowlanych z opracowanym projektem, • wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w
nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, • uzgadnianie z Zamawiającym i
Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz
rozwiązań technicznych i technologicznych, • udział w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiającego. Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi
nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego
pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego w procesie projektowym. Przedmiot
zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2013 r. poz.
1129), rozporządzeniem 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 (Dz.
U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i obowiązującymi
standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 2.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę

(art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: wykonanie
dokumentacji projektowych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z
późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania
przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3. Zamawiający
wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 4. Wykonawca zobowiązany
jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.

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: 2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016
r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina

Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, tel. +48 77 41 90 300, e-mail:
urzad.miejski@namyslow.eu;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Namysłów jest Pan

Jan Hołowacz, tel. +48 77 41 90 351, e-mail: jan.holowacz@namyslow.eu;

Pani/Pana dane osobowe

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych: 1) część 1 - „Budowa
drogi w miejscowości Brzozowiec” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie
Gminy Namysłów”, 2) część 2 - „Budowa drogi w miejscowości Minkowskie” w ramach zadania
„Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów”, 3) część 3 - „Budowa dróg w
miejscowości Smarchowice Wielkie” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie
Gminy Namysłów” nr ZP.271.51.2020.AH, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.);

Pani/Pana dane osobowe będą

przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na

na podstawie

art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

prawo do usunięcia danych osobowych;
art. 20 RODO;

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.

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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
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:
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)

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:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt
6.7.2a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości (zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej). W/w dokument 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 dokumentu, o którym
mowa wyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.10 siwz stosuje
się. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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:

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)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

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:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

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

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

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. Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych w ogłoszeniu o
zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia właściwej dla przetargu o którym mowa w §
1, tj. w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 1. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub
umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych

dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana
Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 2) zostały spełnione łącznie
następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający
udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, b) w
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3; 5) łączna
wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp
i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na
usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 6) zmiany dotyczą przedłużenia terminu umowy, w
przypadku oczekiwania na wydanie warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień dłuższych niż 30 dni
od daty złożenia kompletnego wniosku. 3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za
istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy lub umowy
ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni
Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na
korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana
znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na
zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w
przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3. 4. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
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: 2020-05-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

1 Nazwa:

„Budowa drogi w miejscowości Brzozowiec” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i
chodników na terenie Gminy Namysłów”

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 1 - „Budowa
drogi w miejscowości Brzozowiec” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy
Namysłów”. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w
miejscowości Brzozowiec wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdami do dróg
powiatowych i wojewódzkich. Lokalizacja: Brzozowiec, gmina Namysłów, powiat namysłowski,
województwo opolskie, działka nr 720. Długość odcinka drogi do zaprojektowania – ok. 590 m. Wypis i
wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w załączeniu. Dokumenty i materiały

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt
uwzględni w cenie oferty. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: • uzyskanie wszelkich
informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego, • uzyskanie mapy do celów projektowych,
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do realizacji inwestycji, • uzyskanie potrzebnych warunków
technicznych i uzgodnień niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu i
uzyskania pozwolenia na budowę, • wykonanie badań geotechnicznych – min. 4 odwierty, • sporządzenia
projektu zagospodarowania terenu (działki), • sporządzenie głównych rzutów, ewentualnie innych
niezbędnych szkiców i rysunków przedstawiających przyjęte rozwiązania projektowe, • opracowanie
kompletnego projektu budowy drogi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie go
Zamawiającemu w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w formie
elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w
formacie plików tekstowych w programie WORD i plików projektowych w formacie PDF, • opracowanie
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i
przekazanie ich Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w
formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej
w programie NORMA, • opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie ich Zamawiającemu w trzech
egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w
dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w programie WORD, • opracowanie
kompletnego projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i
przekazanie go Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w
formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej
w formacie plików tekstowych w programie WORD i plików projektowych w formacie PDF, • uzyskanie
zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, • uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie wymaganym ustawą –
Prawo budowlane. Konstrukcję jezdni należy zaprojektować na obciążenie powyżej 3,5 Mg. Wykonawca
zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym przyjęte rozwiązania funkcjonalne, materiałowe i
kosztowe. Zamawiający wymaga opracowania dwóch niezależnych kompletów dokumentacji, tj. odrębny
komplet dokumentacji wymagający pozwolenia na budowę i odrębny komplet dokumentacji niewymagający
pozwolenia na budowę. Zamawiający dopuszcza jeden komplet dokumentacji pod warunkiem wyraźnego
podzielenia zakresu inwestycji na 2 etapy we wszystkich dokumentach, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
Dokumentacja projektowa nie może naruszać praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również
musi być wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność
Zamawiającego. Forma elektroniczna przedmiotu zamówienia musi być tak przygotowana, aby
Zamawiający miał możliwość zamieszczenia opracowań na stronie internetowej, jako załącznik do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej
dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej do sprawowania nadzoru autorskiego
poprzez 2-krotną kontrolę podczas realizacji zadania, w terminach ustalonych z Zamawiającym. Obowiązek
sprawowania nadzoru autorskiego objętego zamówieniem dotyczy okresu czterech lat liczonych od dnia
uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej
pozwolenia na budowę. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i ma
obowiązek stawienia się na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W szczególności nadzór
autorski sprawowany przez Wykonawcę będzie obejmował: • stwierdzenie w toku wykonywanych robót
zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem, • wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i
zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, • uzgadnianie z
Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i
konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, • udział w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiającego. Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru
autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do
występowania w imieniu Zamawiającego w procesie projektowym. Przedmiot zamówienia należy wykonać
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),
rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), wszelkimi
niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska i obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami
oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
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: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

2 Nazwa:

Część 2 - „Budowa drogi w miejscowości Minkowskie” w ramach zadania „Projekty
budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów”

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 2 - „Budowa
drogi w miejscowości Minkowskie” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na terenie
Gminy Namysłów”. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi
gminnej w miejscowości Minkowskie wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz
zjazdami do dróg powiatowych i gminnych, stanowiącej załącznik do wniosku o zatwierdzenie projektu i
uzyskanie pozwolenia na budowę. Lokalizacja: Minkowskie, gmina Namysłów, powiat namysłowski,
województwo opolskie, działki nr 260 i 262/1. Długość odcinka drogi do zaprojektowania – ok. 480 m.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w załączeniu. Dokumenty i materiały
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt
uwzględni w cenie oferty. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: • uzyskanie wszelkich
informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego, • uzyskanie mapy do celów projektowych,
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do realizacji inwestycji, • uzyskanie potrzebnych warunków
technicznych i uzgodnień niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu i
uzyskania pozwolenia na budowę, • wykonanie badań geotechnicznych – min. 3 odwierty, • sporządzenia
projektu zagospodarowania terenu (działki), • sporządzenie głównych rzutów, ewentualnie innych
niezbędnych szkiców i rysunków przedstawiających przyjęte rozwiązania projektowe, • opracowanie

kompletnego projektu budowy drogi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie go
Zamawiającemu w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w formie
elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w
formacie plików tekstowych w programie WORD i plików projektowych w formacie PDF, • opracowanie
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i
przekazanie ich Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w
formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej
w programie NORMA, • opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie ich Zamawiającemu w trzech
egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w
dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w programie WORD, • opracowanie
kompletnego projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i
przekazanie go Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w
formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej
w formacie plików tekstowych w programie WORD i plików projektowych w formacie PDF, • uzyskanie
zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, • uzyskanie pozwolenia na budowę. Konstrukcję jezdni należy
zaprojektować na obciążenie powyżej 3,5 Mg. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z
Zamawiającym przyjęte rozwiązania funkcjonalne, materiałowe i kosztowe. Dokumentacja projektowa nie
może naruszać praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również musi być wolna od innych wad
prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Forma elektroniczna
przedmiotu zamówienia musi być tak przygotowana, aby Zamawiający miał możliwość zamieszczenia
opracowań na stronie internetowej, jako załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest w
ramach ceny ofertowej do sprawowania nadzoru autorskiego poprzez 2-krotną kontrolę podczas realizacji
zadania, w terminach ustalonych z Zamawiającym. Obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego objętego
zamówieniem dotyczy okresu czterech lat liczonych od dnia uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej
decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Wykonawca będzie pełnił
nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawienia się na budowie w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym. W szczególności nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę będzie
obejmował: • stwierdzenie w toku wykonywanych robót zgodności robót budowlanych z opracowanym
projektem, • wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie
szczegółów dokumentacji projektowej, • uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na
podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, •

udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego. Usuwanie braków lub
błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach
odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego w
procesie projektowym. Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935), rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), wszelkimi niezbędnymi przepisami
z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony
środowiska i obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej
wiedzy technicznej.
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: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

3 Nazwa:

Część 3 - „Budowa dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie” w ramach zadania
„Projekty budowy dróg i chodników na terenie Gminy Namysłów”

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 3 - „Budowa
dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie” w ramach zadania „Projekty budowy dróg i chodników na
terenie Gminy Namysłów” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy
dróg w miejscowości Smarchowice Wielkie wraz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną.
Lokalizacja: Smarchowice Wielkie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, działki
nr 370 i 373. Długość odcinka drogi do zaprojektowania – ok. 990 m. Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w załączeniu. Dokumenty i materiały niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie
oferty. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: • uzyskanie wszelkich informacji
niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego, • uzyskanie mapy do celów projektowych, • uzyskanie
niezbędnych uzgodnień i opinii do realizacji inwestycji, • uzyskanie potrzebnych warunków technicznych i
uzgodnień niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu i uzyskania pozwolenia
na budowę, • wykonanie badań geotechnicznych – min. 6 odwiertów, • sporządzenia projektu
zagospodarowania terenu (działki), • sporządzenie głównych rzutów, ewentualnie innych niezbędnych
szkiców i rysunków przedstawiających przyjęte rozwiązania projektowe, • opracowanie kompletnego
projektu budowy drogi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie go
Zamawiającemu w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w formie
elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w
formacie plików tekstowych w programie WORD i plików projektowych w formacie PDF, • opracowanie
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i
przekazanie ich Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w
formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej
w programie NORMA, • opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i przekazanie ich Zamawiającemu w trzech
egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w formie elektronicznej na płycie CD-R w
dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej w programie WORD, • opracowanie
kompletnego projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i
przekazanie go Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w

formie elektronicznej na płycie CD-R w dwóch wersjach: nieedytowalnej w formacie PDF oraz edytowalnej
w formacie plików tekstowych w programie WORD i plików projektowych w formacie PDF, • uzyskanie
zatwierdzenia stałej organizacji ruchu, • uzyskanie pozwolenia na budowę. Konstrukcję jezdni należy
zaprojektować na obciążenie powyżej 3,5 Mg. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z
Zamawiającym przyjęte rozwiązania funkcjonalne, materiałowe i kosztowe. Zamawiający wymaga
opracowania dokumentacji z podziałem zakresu inwestycji na 3 etapy we wszystkich dokumentach.
Dokumentacja projektowa nie może naruszać praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również
musi być wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność
Zamawiającego. Forma elektroniczna przedmiotu zamówienia musi być tak przygotowana, aby
Zamawiający miał możliwość zamieszczenia opracowań na stronie internetowej, jako załącznik do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej
dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej do sprawowania nadzoru autorskiego
poprzez 2-krotną kontrolę podczas realizacji zadania, w terminach ustalonych z Zamawiającym. Obowiązek
sprawowania nadzoru autorskiego objętego zamówieniem dotyczy okresu czterech lat liczonych od dnia
uzyskania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej
pozwolenia na budowę. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na żądanie Zamawiającego i ma
obowiązek stawienia się na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W szczególności nadzór
autorski sprawowany przez Wykonawcę będzie obejmował: • stwierdzenie w toku wykonywanych robót
zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem, • wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i
zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, • uzgadnianie z
Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i
konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, • udział w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiającego. Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru
autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do
występowania w imieniu Zamawiającego w procesie projektowym. Przedmiot zamówienia należy wykonać
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),
rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389), wszelkimi
niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska i obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami
oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
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: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

