OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów,
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel 77 419-03-59, fax 77 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
budowę dróg ulic: Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej, Świerkowej, Modrzewiowej
w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – opracowanie dokumentacji projektowej
(kod CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
1.
2.
3.
4.
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Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
Rodzaj zamówienia: usługa.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – 71320000-7.
Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg ulic: Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej,
Świerkowej, Modrzewiowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem
-opracowanie dokumentacji projektowej.
Łączna długość dróg około 2,2 km.
Miasto Namysłów posiada plan zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR XXXIII/321/09
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów. Uchwała na stronie
www.namyslow.eu zakładka „oferty inwestycyjne” lub BIP w wykazie uchwał Rady Miejskiej.
Wykonawca zaprojektuje drogi o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizację deszczową
i oświetlenie dróg. Lokalizacja i zakres wg zaznaczenia na mapie poglądowej.
Ulice Lipową, Wierzbową, Podleśną należy włączyć do drogi powiatowej DP 1101 O /ul. Oławska/,
ul. Modrzewiową w drogi powiatowe DP 1101O /ul. Oławska/ i DP 1125 O /ul. Grunwaldzka/.
Wykonawca zaprojektuje zjazdy na poszczególne nieruchomości zlokalizowane wzdłuż dróg,
z określeniem rzędnej wysokościowej zaprojektowanej dla każdego zjazdu.
Wykonawca zinwentaryzuje istniejące urządzenia infrastruktury technicznej z naniesieniem ich
lokalizacji i rzędnych na profilu podłużnym projektowanej kanalizacji, w celu uniknięcia kolizji
na etapie wykonawstwa.
Zakres opracowania obejmuje w szczególności :
− wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 z rzędnymi wysokościowymi co 50,0mb,
− uzyskanie informacji terenowo – prawnej, map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów,
wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego,
− uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami warunków technicznych i realizacyjnych
inwestycji, umów użyczenia z właścicielami terenów,
− uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji (pozwolenie wodno – prawne, decyzje
środowiskowe, na wycinki drzew i innych wymaganych do realizacji budowy),
− opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, w programie komputerowym typu np.:
AutoCad, Corel, itp. z określeniem programu w jakim opracowano projekt,
− opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowego i docelowego z uzyskaniem zatwierdzenia
we właściwym organie,
− przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonego projektu budowlanego w 3-ch egz. w formie
papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD w zapisie PDF,
− opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i kosztorysów
inwestorskich, kosztorysu ofertowego w 2-ch egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie
elektronicznej na płycie CD, w programie Norma w wersji edytowalnej,
- uzyskanie pozwolenia na budowę.
Wykonawca przedstawi koncepcję rozwiązań projektowych do zatwierdzenia zamawiającemu
w terminie do dwóch miesięcy od podpisania umowy.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu od zarządcy drogi przed złożeniem wniosku
o zatwierdzenie projektu budowlanego przez organ architektoniczno – budowlany.
Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo zamawiającego do wystąpienia w imieniu inwestora
w procesie projektowym.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do dysponowania opracowaniem w zakresie
przygotowania zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji.
Opracowania zostaną wykonane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych
do tych ustaw, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń:
- Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego,
- Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Przekazanie opracowań Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy
dokumentacji wynikłe w trakcie procesu realizacyjnego inwestycji.
Przedłużenie umowy jest możliwe w przypadku oczekiwania na wydanie warunków technicznych,
pozwoleń, uzgodnień dłuższych niż 30 dni od daty złożenia wniosku oraz w przypadku zabezpieczenia
środków finansowych na 2013 r.
7. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 31.12.2012 r.
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1 Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11.2 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
11.4 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
11.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.
11.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
− aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp.
11.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
11.5 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: Zmiana terminu realizacji przedmiotu
zamówienia może mieć miejsce w przypadku oczekiwania na wydanie warunków technicznych,
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pozwoleń, uzgodnień dłuższych niż 30 dni od daty złożenia wniosku oraz w przypadku
zabezpieczenia środków finansowych na 2013 r.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.namyslow.eu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,
budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł).
Termin składania ofert: 19.07.2012r. godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie,
pokój nr 12.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy.
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie dotyczy.
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10.07.2012r.
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: nie dotyczy.

