Ogłoszenie nr 544185-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.
Miasto Zduńska Wola: Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli
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: Miasto Zduńska Wola, krajowy numer identyfikacyjny 59842800000000, ul. ul. Stefana
Złotnickiego 12 , 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 825 02 00, e-mail
urzad_miasta@zdunskawola.pl, faks 43 825 02 02.
Adres strony internetowej (URL): www.zdunskawola.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

/

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdunskawola.pl
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:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola przy wejściu do budynku nr 2 Urzędu Miasta (od
strony kościoła) poprzez przekazanie jej dyżurującemu pracownikowi Urzędu Miasta Zduńska Wola.UWAGA! Oferty nie
należy wrzucać do wystawionej urny, pozostawienie oferty w urnie spowoduje, że oferta nie będzie brana pod uwagę w
niniejszym postępowaniu.
Adres:
Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.
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: Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli
Numer referencyjny: IM.271.23.2020.KM
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. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej
na przebudowę ulic: 1) Cześć I – ul. Stefana Okrzei i ulicy Sportowej (brakujące odcinki). 2) Cześć II – ul. Opiesińska (droga
dojazdowa). 2. Cześć I - Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Stefana Okrzei i ulicy Sportowej (brakujące odcinki).
1) Teren objęty niniejszym opracowaniem znajduje się w południowo -zachodniej części miasta Zduńska Wola na osiedlu
Karsznice. Na terenie objętym opracowaniem dokumentacji obowiązują miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXXVIII/477/01Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 31 maja 2001 roku oraz Uchwała nr XL/292/97Rady
Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 25 września 1997 r. 2) Dokumentację projektową należy opracować z podziałem na trzy
odcinki: a) ul. S. Okrzei – (brakujący odcinek) w pasie drogi znajduje się kanalizacja sanitarna, wodociągowa, linia
energetyczna. Proponowane parametry drogi: szerokość jezdni 6,0 m oraz obustronne chodniki szerokości 2,0 m netto z
zieleńcami, kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód do ul. Olimpijskiej, kanał teletechniczny. b) ul. Sportowa
(brakujący odcinek): – od ul. Olimpijskiej do ul. S. Okrzei: długość całkowita drogi do utwardzenia ok. 90m - w pasie drogi
znajduje się kanalizacja sanitarna, wodociągowa, linia energetyczna, linia telefoniczna. Proponowane parametry drogi:
szerokość jezdni 6,0 m oraz jednostronny chodnik od strony północnej o szerokości 2,0 m netto, kanalizacja deszczowa z
odprowadzeniem wód do ul. Olimpijskiej, kanał teletechniczny. – od ul. S. Okrzei do ul. R. Traugutta: długość całkowita drogi
do utwardzenia ok. 170m - w pasie drogi znajduje się kanalizacja sanitarna, wodociągowa, linia energetyczna. Proponowane
parametry drogi: szerokość jezdni 5,5 m oraz jednostronny chodnik od strony północnej o szerokości 2,0 m netto, kanalizacja
deszczowa z odprowadzeniem wód do ul. R. Traugutta lub do ul. Olimpijskiej, kanał teletechniczny. 3) Szacuje się, że w
ramach zamówienia należy dokonać podziału ok. 9 działek. Koncepcję należy opracować na mapie do celów opiniodawczych,
aby nie opóźniać prac projektowych, oczekując na wydanie mapy do celów projektowych. Po zaakceptowaniu koncepcji, prace
będą kontynuowane na mapach do celów projektowych. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji propozycje
podziałów działek pod potrzeby unormowania pasa drogowego należy uzgodnić z Biurem Nieruchomości. 4) W ramach
zamówienia należy zaprojektować: a) Zgodnie z warunkami technicznymi znak: IT.7021.2.20.2020.KS z dn. 14.02.2020 r. oraz
IT.7021.2.21.2020.KS z dn. 14.02.2020r. – jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna KR1/2 na podbudowie z kruszywa łamanego; – krawężniki z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie
betonowej z oporem; – zjazdy z nieruchomości z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm w kolorze grafitowym na
podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5; – ciągi piesze w kolorze szarym o nawierzchni z
kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5;
– pobocze z kamienia łamanego o frakcji 0-31,5. b) Kanalizacja deszczowa - odwodnienie wszystkich odcinków zgodnie z
warunkami technicznymi znak: ZEOŚ.7021.7.10.2020.PS z dn. 24 stycznia 2020 r. c) Kanał teletechniczny – na podstawie
warunków technicznych znak: IT.7021.2.22.2020.KS z dn. 20.02.2020 r. d) Trawniki i ewentualne nasadzenia drzew – w
przypadku wycinki drzew, za które naliczane są opłaty środowiskowe, należy uzyskać decyzję na wycinkę drzew i opracować
plan nasadzeń zastępczych; e) Oznakowanie na czas budowy oraz oznakowanie docelowe pionowe i poziome grubowarstwowe
- projekty należy uzgodnić z właścicielem dróg Miastem Zduńska Wola oraz ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli;
/

5) Zakres opracowań : a) koncepcja zagospodarowania terenu ( 2 egz.); b) mapa do celów projektowych, do celów
opiniodawczych, mapa prawna podziałowa – (w ilości egz. niezbędnej do prawidłowego wykonania umowy); c) projekt
budowlany (5 egz.); d) projekt wykonawczy (3 egz.); e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2
egz.); f) przedmiar robót i kosztorys inwestorski (po 1 egz.); g) badanie podłoża gruntowego – (2 egz.); h) projekt odwodnienia
wykopów (5 egz. jeśli dotyczy); i) projekt organizacji ruchu na czas budowy (3 egz.); j) projekt organizacji ruchu docelowy (3
egz.); k) wersja elektroniczna dokumentacji w formacie pdf oraz w formacie pozwalającym na jej edycję (rysunki w formacie
dwg, opisy w formacie doc, kosztorysy w formacie ath); l) opracowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew i
krzewów wraz z uzyskaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów (jeżeli zajdzie konieczność wycinki drzew); m) inne
opracowania i dokumenty niezbędne wg wiedzy Wykonawcy do uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej. 6) Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do: a) uzyskania na rzecz Zamawiającego (na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa) wszelkich właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do
realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji (wystąpienie ze stosownymi wnioskami leży po stronie
Wykonawcy); b) uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu budowlanego i wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej przed ich złożeniem w Starostwie Powiatowym; c) złożenia wniosków w Starostwie
Powiatowym w Zduńskiej Woli w celu uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; d)
wykonania projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z 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 oraz przepisami ustawy Prawo budowlane; e) opracowania
dokumentacji w sposób zgodny z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca dokumentacji zobowiązuje
się, że w opracowanej dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też
nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń, mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a
jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń, określające ich standardy jakościowe. W
przypadku gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych
parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie
przykładowe służące jedynie określeniu jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa w opracowaniu z zaznaczeniem, iż
dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych lub lepszych parametrach określając warunki tej równoważności; f)
przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkiej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia
oraz do wszelkich egzemplarzy tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ww. ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projektant wyrazi również zgodę na dokonywanie w ww. dokumentacji zmian
wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego; g) jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i dostarczenia
ich w wersji papierowej oraz na płycie CD do siedziby Zamawiającego - w okresie udzielonej gwarancji. 7) Termin realizacji
zamówienia: a) Koncepcja przebudowy - zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni licząc od dnia
zawarcia umowy. b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji do 27 listopada 2020 roku. c) Strony
postanawiają, iż za datę wykonania dokumentacji uznają datę złożenia do Organu Administracji Architektoniczno Budowlanej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 3. Cześć II - Dokumentacja
projektowa na przebudowę ulicy Opiesińskiej (droga dojazdowa). 1) Ulica Opiesińska nie posiada planu zagospodarowania
przestrzennego. 2) Droga dojazdowa została podzielona na dwa odcinki według załączonej mapki. 3) W ramach odcinka
pierwszego należy zaprojektować jezdnię o długości ok. 160m o szerokości 6,00 m, jednostronny chodnik, kanalizację
deszczową oraz kanał teletechniczny. 4) W ramach odcinka drugiego należy zaprojektować jezdnię o długości ok. 300 m o
szer. 4,50 m z rowem odparowywującym. 5) Odcinek drugi będzie jako ogólnodostępna droga gminna. 6) Wykonawca przed
złożeniem wniosku o wydanie decyzji celu publicznego musi skontaktować z Biurem Gospodarki Przestrzennej tut. Urzędu. 7)
Zamawiający posiada aktualne warunki techniczne na przebudowę i odwodnienie pasa drogowego oraz na kanał
teletechniczny. 8) W ramach zamówienia należy zaprojektować: a) Zgodnie z warunkami technicznymi znak:
IT.7021.2.17.2020.KS z dn. 08.02.2020 r. oraz IT.7021.2.17.2020.KS z dnia 21.05.2020 r. – jezdnię o nawierzchni z mieszanki
mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna KR-1/2 na podbudowie z kruszywa łamanego; – krawężniki w kolorze grafitowym z
betonu wibroprasowanego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem; – zjazdy z nieruchomości z kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa
/

łamanego 0/31,5; – ciągi piesze w kolorze szarym o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce
cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5; – ciągi pieszo- rowerowe w kolorze czerwonym, o
nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cement. – piaskowej i podbudowie z
kruszywa łamanego 0/31,5; – trawniki i ewentualne nasadzenia drzew – w przypadku wycinki drzew, za które naliczane są
opłaty środowiskowe, należy uzyskać decyzję na wycinkę drzew i opracować plan nasadzeń zastępczych; – oznakowanie na
czas budowy oraz oznakowanie docelowe pionowe i poziome grubowarstwowe - projekty należy uzgodnić z właścicielem dróg
Miastem Zduńska Wola oraz ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli; – oświetlenie uliczne – pozostaje bez zmian. b)
Kanalizacja deszczowa (pierwszy odcinek) - odwodnienie zgodnie z warunkami technicznymi znak: ZEOŚ.7021.7.9.2020.PS z
dn. 22.01.2020 r. c) Rów chłonno - odparowywujący (drugi odcinek) – zgodnie z warunkami technicznymi znak
ZEOŚ.7021.7.29.2020.PS d) Kanał teletechniczny – na podstawie warunków technicznych znak: IT.7021.2.22.2020.KS z dn.
20.02.2020 r. 9) Zakres opracowań : a) koncepcja zagospodarowania terenu ( 2 egz.); b) mapa do celów projektowych, do
celów opiniodawczych – (w ilości egz. niezbędnej do prawidłowego wykonania umowy); c) projekt budowlany (5 egz.); d)
projekt wykonawczy (3 egz.); e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.); f) przedmiar robót i
kosztorys inwestorski (po 1 egz.); g) badanie podłoża gruntowego – (2 egz.); h) projekt odwodnienia wykopów (5 egz. jeśli
dotyczy); i) projekt organizacji ruchu na czas budowy (3 egz.); j) projekt organizacji ruchu docelowy (3 egz.); k) wersja
elektroniczna dokumentacji w formacie pdf oraz w formacie pozwalającym na jej edycję (rysunki w formacie dwg, opisy w
formacie doc, kosztorysy w formacie ath); l) opracowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów wraz
z uzyskaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów (jeżeli zajdzie konieczność wycinki drzew); m) operat wodno-prawny jeśli dotyczy (4 egz.); n) decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym - jeśli dotyczy; o) inne opracowania i dokumenty niezbędne
wg wiedzy Wykonawcy do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjętego zgłoszenia bez zastrzeżeń dla
robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 10) Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do: a) uzyskania
na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) wszelkich właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń,
decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji (wystąpienie ze
stosownymi wnioskami leży po stronie Wykonawcy); b) przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego i
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla robót nie
wymagających pozwolenia na budowę przed złożeniem do Starostwa Powiatowego; c) złożenia wniosków w Starostwie
Powiatowym w Zduńskiej Woli w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (w zależności od potrzeb,
zgodnie z obowiązującymi przepisami); d) wykonania projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktur 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 oraz przepisami
ustawy Prawo budowlane; e) opracowania dokumentacji w sposób zgodny z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca dokumentacji zobowiązuje się, że w opracowanej dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów
materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń, mogących jednoznacznie
wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń, określające ich
standardy jakościowe. W przypadku gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie
szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest
to rozwiązanie przykładowe służące jedynie określeniu jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa w opracowaniu z
zaznaczeniem, iż dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych lub lepszych parametrach określając warunki tej
równoważności; f) przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkiej dokumentacji będącej
przedmiotem zamówienia oraz do wszelkich egzemplarzy tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projektant wyrazi również zgodę na dokonywanie w ww.
dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego; g) jednokrotnej aktualizacji kosztorysów
inwestorskich i dostarczenia ich w wersji papierowej oraz na płycie CD do siedziby Zamawiającego - w okresie udzielonej
gwarancji. 11) Termin realizacji zamówienia: a) Koncepcja zagospodarowania terenu - zostanie dostarczona do siedziby
Zamawiającego w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy. b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
dokumentacji do 30 listopada 2020 roku. c) Strony postanawiają, iż za datę wykonania dokumentacji uznają datę złożenia
do
/

Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej (stosownie do potrzeb) zgłoszenia / wniosku o pozwolenie na budowę,
po uprzednim uzyskaniu od Zamawiającego zgody na złożenie wniosku / zgłoszenia.
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: 2020-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-30
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2020 r. w tym: 1) Termin realizacji zamówienia w
cz. I: a) Koncepcja przebudowy - zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni licząc od dnia
zawarcia umowy. b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji do 27 listopada 2020 roku. c) Strony
postanawiają, iż za datę wykonania dokumentacji uznają datę złożenia do Organu Administracji Architektoniczno Budowlanej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2) Termin realizacji zamówienia w cz.
II: a) Koncepcja zagospodarowania terenu - zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni licząc od
dnia zawarcia umowy. b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji do 30 listopada 2020 roku. c) Strony
postanawiają, iż za datę wykonania dokumentacji uznają datę złożenia do Organu Administracji Architektoniczno Budowlanej (stosownie do potrzeb) zgłoszenia / wniosku o pozwolenie na budowę, po uprzednim uzyskaniu od
Zamawiającego zgody na złożenie wniosku / zgłoszenia.

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: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –– w tym okresie, wykonał należycie co
najmniej jedną dokumentację budowlano – wykonawczą zbliżoną rodzajem i wartością do przedmiotu zamówienia dla
każdej części zamówienia. Jako zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością zamówieniu będącego
przedmiotem przetargu, Zamawiający uznaje jedno zamówienie dotyczące opracowania dokumentacji na budowę lub
przebudowę drogi o wartości minimum: dla części I 30.000,00 zł brutto, a dla części II 15.000,00 zł brutto. Zamawiający
informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi
na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego przetargu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. b) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dla części I i II: projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej; projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych; - projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Przez uprawnienia
budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019r. poz. 831 ze zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub zamierzający
świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U.2019 r. poz. 1117 ze zm.). 2. Wykonawca może w
celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 2 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) W odniesieniu
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)

/

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:
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)
1. Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Dokument określający zasady reprezentacji
oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez
Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik — także pełnomocnictwo, określające zakres
umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) należy załączyć do oferty. 4. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie
wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia
Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a
także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki
jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego
podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z
innym podmiotem, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.

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:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
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) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich
udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą
mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie zawodowe 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. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana ta będzie dotyczyła zmiany terminu realizacji zamówienia i będzie możliwa w
przypadku: a) działań organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w
szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym: - przekroczenie zakreślonych
przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania/ przez

organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., - odmowy wydania przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, przesunięcie
terminu wykonania umowy nastąpi o czas niezbędny na ustanie ww. czynników. b) zmiany przepisów powodujących
konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie
wydłużony o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów, c) zmian zakresu projektowania wprowadzonego decyzjami
administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem
niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych prac projektowych lub innych
okoliczności mających związek z przedmiotem umowy, d) zmiany zakresu projektowania przez Zamawiającego lub wykonania
innych prac koniecznych, zamiennych może spowodować przesunięcie terminu zakończenia umowy, e) przestojów i opóźnień
zawinionych przez Zamawiającego, bądź będących skutkiem uzgodnień z Zamawiającym, f) działania siły wyższej (np. klęski
żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia, g)
wstrzymania przez Zamawiającego wykonania zamówienia, h) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w
stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, spowodowanych koniecznością zamówienia dodatkowego,
których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania umowy. 2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń
wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności. 3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
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: 2020-06-05, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 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:
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 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola, ul.
Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, tel. 43 825 02 29, fax 43 825 02 02; 2) z inspektorem ochrony danych osobowych w
Mieście Zduńska Wola można skontaktować się pod adresem iod@zdunskawola.pl telefonem 43 825-02-82 *; 3) Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli” nr sprawy:
IM.271.23.2020.KM, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy PZP; 4) 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 PZP; 5) 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
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przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) 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; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; c) 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 ***; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie
przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) 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. 10) 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; 11) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego; 12) 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 w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: 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. *** Wyjaśnienie: 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.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Stefana Okrzei i ulicy Sportowej (brakujące odcinki).
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:Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Stefana Okrzei i ulicy Sportowej
(brakujące odcinki). 1) Teren objęty niniejszym opracowaniem znajduje się w południowo -zachodniej części miasta Zduńska
Wola na osiedlu Karsznice. Na terenie objętym opracowaniem dokumentacji obowiązują miejscowe plan zagospodarowania
przestrzennego - Uchwała Nr XXXVIII/477/01Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 31 maja 2001 roku oraz Uchwała nr
XL/292/97Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 25 września 1997 r. 2) Dokumentację projektową należy opracować z
podziałem na trzy odcinki: a) ul. S. Okrzei – (brakujący odcinek) w pasie drogi znajduje się kanalizacja sanitarna, wodociągowa,
linia energetyczna. Proponowane parametry drogi: szerokość jezdni 6,0 m oraz obustronne chodniki szerokości 2,0 m netto z
zieleńcami, kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód do ul. Olimpijskiej, kanał teletechniczny. b) ul. Sportowa (brakujący
odcinek): – od ul. Olimpijskiej do ul. S. Okrzei: długość całkowita drogi do utwardzenia ok. 90m - w pasie drogi znajduje się
kanalizacja sanitarna, wodociągowa, linia energetyczna, linia telefoniczna. Proponowane parametry drogi: szerokość jezdni 6,0 m
oraz jednostronny chodnik od strony północnej o szerokości 2,0 m netto, kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód do ul.
Olimpijskiej, kanał teletechniczny. – od ul. S. Okrzei do ul. R. Traugutta: długość całkowita drogi do utwardzenia ok. 170m - w
pasie drogi znajduje się kanalizacja sanitarna, wodociągowa, linia energetyczna. Proponowane parametry drogi: szerokość jezdni
5,5 m oraz jednostronny chodnik od strony północnej o szerokości 2,0 m netto, kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód do
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ul. R. Traugutta lub do ul. Olimpijskiej, kanał teletechniczny. 3) Szacuje się, że w ramach zamówienia należy dokonać podziału
ok. 9 działek. Koncepcję należy opracować na mapie do celów opiniodawczych, aby nie opóźniać prac projektowych, oczekując
na wydanie mapy do celów projektowych. Po zaakceptowaniu koncepcji, prace będą kontynuowane na mapach do celów
projektowych. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji propozycje podziałów działek pod potrzeby unormowania
pasa drogowego należy uzgodnić z Biurem Nieruchomości. 4) W ramach zamówienia należy zaprojektować: a) Zgodnie z
warunkami technicznymi znak: IT.7021.2.20.2020.KS z dn. 14.02.2020 r. oraz IT.7021.2.21.2020.KS z dn. 14.02.2020r. – jezdnię
o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna KR-1/2 na podbudowie z kruszywa łamanego; – krawężniki
z betonu wibroprasowanego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem; – zjazdy z nieruchomości z kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa
łamanego 0/31,5; – ciągi piesze w kolorze szarym o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce
cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5; – pobocze z kamienia łamanego o frakcji 0-31,5. b)
Kanalizacja deszczowa - odwodnienie wszystkich odcinków zgodnie z warunkami technicznymi znak: ZEOŚ.7021.7.10.2020.PS
z dn. 24 stycznia 2020 r. c) Kanał teletechniczny – na podstawie warunków technicznych znak: IT.7021.2.22.2020.KS z dn.
20.02.2020 r. d) Trawniki i ewentualne nasadzenia drzew – w przypadku wycinki drzew, za które naliczane są opłaty
środowiskowe, należy uzyskać decyzję na wycinkę drzew i opracować plan nasadzeń zastępczych; e) Oznakowanie na czas
budowy oraz oznakowanie docelowe pionowe i poziome grubowarstwowe - projekty należy uzgodnić z właścicielem dróg
Miastem Zduńska Wola oraz ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli; 5) Zakres opracowań : a) koncepcja
zagospodarowania terenu ( 2 egz.); b) mapa do celów projektowych, do celów opiniodawczych, mapa prawna podziałowa – (w
ilości egz. niezbędnej do prawidłowego wykonania umowy); c) projekt budowlany (5 egz.); d) projekt wykonawczy (3 egz.); e)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.); f) przedmiar robót i kosztorys inwestorski (po 1 egz.);
g) badanie podłoża gruntowego – (2 egz.); h) projekt odwodnienia wykopów (5 egz. jeśli dotyczy); i) projekt organizacji ruchu na
czas budowy (3 egz.); j) projekt organizacji ruchu docelowy (3 egz.); k) wersja elektroniczna dokumentacji w formacie pdf oraz
w formacie pozwalającym na jej edycję (rysunki w formacie dwg, opisy w formacie doc, kosztorysy w formacie ath); l)
opracowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów wraz z uzyskaniem decyzji na usunięcie drzew i
krzewów (jeżeli zajdzie konieczność wycinki drzew); m) inne opracowania i dokumenty niezbędne wg wiedzy Wykonawcy do
uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 6) Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) uzyskania na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) wszelkich właściwych opinii, uzgodnień,
pozwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji (wystąpienie
ze stosownymi wnioskami leży po stronie Wykonawcy); b) uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu budowlanego i
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przed ich złożeniem w Starostwie Powiatowym; c)
złożenia wniosków w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w celu uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej; d) wykonania projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z 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 oraz przepisami ustawy Prawo budowlane; e)
opracowania dokumentacji w sposób zgodny z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca dokumentacji
zobowiązuje się, że w opracowanej dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie
będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń, mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie
szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń, określające ich standardy jakościowe. W przypadku gdy
jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych,
dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe służące jedynie
określeniu jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa w opracowaniu z zaznaczeniem, iż dopuszcza się stosowanie
wyrobów o równoważnych lub lepszych parametrach określając warunki tej równoważności; f) przeniesienia na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych do wszelkiej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia oraz do wszelkich egzemplarzy tej
dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Projektant wyrazi również zgodę na dokonywanie w ww. dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb
Zamawiającego; g) jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i dostarczenia ich w wersji papierowej oraz na płycie
CD do siedziby Zamawiającego - w okresie udzielonej gwarancji. 7) Termin realizacji zamówienia: a) Koncepcja przebudowy
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zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy. b) Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania dokumentacji do 27 listopada 2020 roku. c) Strony postanawiają, iż za datę wykonania
dokumentacji uznają datę złożenia do Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
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: 2020-11-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie zawodowe 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Opiesińskiej (droga dojazdowa).
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:Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Opiesińskiej (droga dojazdowa). 1)
Ulica Opiesińska nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. 2) Droga dojazdowa została podzielona na dwa odcinki
według załączonej mapki. 3) W ramach odcinka pierwszego należy zaprojektować jezdnię o długości ok. 160m o szerokości 6,00
m, jednostronny chodnik, kanalizację deszczową oraz kanał teletechniczny. 4) W ramach odcinka drugiego należy zaprojektować
jezdnię o długości ok. 300 m o szer. 4,50 m z rowem odparowywującym. 5) Odcinek drugi będzie jako ogólnodostępna droga
gminna. 6) Wykonawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji celu publicznego musi skontaktować z Biurem Gospodarki
Przestrzennej tut. Urzędu. 7) Zamawiający posiada aktualne warunki techniczne na przebudowę i odwodnienie pasa drogowego
oraz na kanał teletechniczny. 8) W ramach zamówienia należy zaprojektować: a) Zgodnie z warunkami technicznymi znak:
IT.7021.2.17.2020.KS z dn. 08.02.2020 r. oraz IT.7021.2.17.2020.KS z dnia 21.05.2020 r. – jezdnię o nawierzchni z mieszanki
mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna KR-1/2 na podbudowie z kruszywa łamanego; – krawężniki w kolorze grafitowym z
betonu wibroprasowanego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem; – zjazdy z nieruchomości z kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa
łamanego 0/31,5; – ciągi piesze w kolorze szarym o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce
cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5; – ciągi pieszo- rowerowe w kolorze czerwonym, o
nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cement. – piaskowej i podbudowie z
kruszywa łamanego 0/31,5; – trawniki i ewentualne nasadzenia drzew – w przypadku wycinki drzew, za które naliczane są opłaty
środowiskowe, należy uzyskać decyzję na wycinkę drzew i opracować plan nasadzeń zastępczych; – oznakowanie na czas
budowy oraz oznakowanie docelowe pionowe i poziome grubowarstwowe - projekty należy uzgodnić z właścicielem dróg
Miastem Zduńska Wola oraz ze Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli; – oświetlenie uliczne – pozostaje bez zmian. b)
Kanalizacja deszczowa (pierwszy odcinek) - odwodnienie zgodnie z warunkami technicznymi znak: ZEOŚ.7021.7.9.2020.PS z
dn. 22.01.2020 r. c) Rów chłonno - odparowywujący (drugi odcinek) – zgodnie z warunkami technicznymi znak
/

ZEOŚ.7021.7.29.2020.PS d) Kanał teletechniczny – na podstawie warunków technicznych znak: IT.7021.2.22.2020.KS z dn.
20.02.2020 r. 9) Zakres opracowań : a) koncepcja zagospodarowania terenu ( 2 egz.); b) mapa do celów projektowych, do celów
opiniodawczych – (w ilości egz. niezbędnej do prawidłowego wykonania umowy); c) projekt budowlany (5 egz.); d) projekt
wykonawczy (3 egz.); e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.); f) przedmiar robót i kosztorys
inwestorski (po 1 egz.); g) badanie podłoża gruntowego – (2 egz.); h) projekt odwodnienia wykopów (5 egz. jeśli dotyczy); i)
projekt organizacji ruchu na czas budowy (3 egz.); j) projekt organizacji ruchu docelowy (3 egz.); k) wersja elektroniczna
dokumentacji w formacie pdf oraz w formacie pozwalającym na jej edycję (rysunki w formacie dwg, opisy w formacie doc,
kosztorysy w formacie ath); l) opracowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów wraz z uzyskaniem
decyzji na usunięcie drzew i krzewów (jeżeli zajdzie konieczność wycinki drzew); m) operat wodno-prawny - jeśli dotyczy (4
egz.); n) decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym - jeśli dotyczy; o) inne opracowania i dokumenty niezbędne wg wiedzy
Wykonawcy do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjętego zgłoszenia bez zastrzeżeń dla robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 10) Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do: a) uzyskania na
rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) wszelkich właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji
administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji (wystąpienie ze stosownymi
wnioskami leży po stronie Wykonawcy); b) przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu budowlanego i wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla robót nie wymagających
pozwolenia na budowę przed złożeniem do Starostwa Powiatowego; c) złożenia wniosków w Starostwie Powiatowym w
Zduńskiej Woli w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (w zależności od potrzeb, zgodnie z
obowiązującymi przepisami); d) wykonania projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktur 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 oraz przepisami ustawy Prawo
budowlane; e) opracowania dokumentacji w sposób zgodny z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca
dokumentacji zobowiązuje się, że w opracowanej dokumentacji oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy
urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń, mogących jednoznacznie wskazywać na dany
wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń, określające ich standardy jakościowe. W
przypadku gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów
technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe
służące jedynie określeniu jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa w opracowaniu z zaznaczeniem, iż dopuszcza się
stosowanie wyrobów o równoważnych lub lepszych parametrach określając warunki tej równoważności; f) przeniesienia na
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkiej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia oraz do wszelkich
egzemplarzy tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Projektant wyrazi również zgodę na dokonywanie w ww. dokumentacji zmian wynikających z
uzasadnionych potrzeb Zamawiającego; g) jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i dostarczenia ich w wersji
papierowej oraz na płycie CD do siedziby Zamawiającego - w okresie udzielonej gwarancji. 11) Termin realizacji zamówienia: a)
Koncepcja zagospodarowania terenu - zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni licząc od dnia
zawarcia umowy. b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji do 30 listopada 2020 roku. c) Strony
postanawiają, iż za datę wykonania dokumentacji uznają datę złożenia do Organu Administracji Architektoniczno - Budowlanej
(stosownie do potrzeb) zgłoszenia / wniosku o pozwolenie na budowę, po uprzednim uzyskaniu od Zamawiającego zgody na
złożenie wniosku / zgłoszenia.
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: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Doświadczenie zawodowe 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

/

