Gmina Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
tel. 76 74 00 200, faks 76 74 00 201

Ścinawa, dnia 26 lipca 2018 r.

IR.7011.7.2018

Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro
na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym”

Nazwa i adres Zamawiającego

I.

Gmina Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
NIP 692-22-61-396
Adres strony internetowej: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/
Adres poczty elektronicznej: urzad@scinawa.pl
II.

Tryb udzielenia zamówienia

1) Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
6) Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień o podobnym charakterze do 25 %
wartości zamówienia podstawowego.
III.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
IV.
−

Kody CPV
71000000-8 usługi architektoniczne, budowalne, inżynieryjne i kontrolne

− 71322000-1 - usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
− 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
− 71248000-8 – nadzór nad projektem
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V.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem

zamówienia

jest

opracowanie

kompletnej

dokumentacji

projektowej

wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem budowlanym i aktualnymi przepisami dokumentami
formalno-prawnymi wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania
pn.: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym”, a także sprawowanie
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tego zadania.
2. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie ulic: Adama Mickiewicza, Karmelickiej, Jezuickiej,
Klasztornej, Dominikańskiej, Salezjańskiej, Franciszkańskiej, Benedyktyńskiej, Cysterskiej,
Bonifrackiej i Wołowskiej. Łączna długość projektowanych dróg to w przybliżeniu 2450 m.
Obszar oznaczony został na załączniku graficznym- załącznik nr 1.
3. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością gruntową na
cele budowlane w odniesieniu do wszystkich działek objętych opracowaniem (w granicach
pasów drogowych ulic).
2) Na terenie inwestycji nie występuje strefa ochrony konserwatorskiej.
3) Część inwestycji zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000, tj. teren na północ
od ul. Klasztornej.
4) Zamawiający przewiduje podział dwóch dziełek w ramach trybu ZRID.
5) Terminy uzyskania decyzji administracyjnych związanych z opracowanie dokumentacji
projektowej nie wliczają się do terminu realizacji zadania.
6) W drodze powiatowej wybudowana jest kanalizacja ogólnospławna, Zamawiający
przewiduje zrzut wody do tej kanalizacji.
7) W cenę ofertową nie należy wliczać kosztów raportu oddziaływania na środowisko.
VI.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujący warunek:
1. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami
posiadającymi:
1) uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej,
2) uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej– elektrycznej,
3) uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
W

celu

potwierdzenia

spełniania

powyższego

warunku

Wykonawca

przedstawi

Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
IR.7011.7.2018

2

Gmina Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
tel. 76 74 00 200, faks 76 74 00 201

odpowiedzialnych za sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych oraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia– zgodnie z załącznikiem nr 3
do ogłoszenia.
2. Wykonawca ma obowiązek wykazania realizacji w okresie ostatnich trzech latach przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia, a jeśli okres działalności jest krótszy to
w tym okresie, co najmniej 2 zadań w zakresie projektowania budowy, remontu drogi
publicznej o długości powyżej 1 km.
W

celu

potwierdzenia

spełniania

powyższego

warunku

Wykonawca

przedstawi

Zamawiającemu:
1) wykaz doświadczenia wraz z podaniem zakresu i wartości, daty i miejsca wykonania –
zgodnie z załącznikiem nr 4,
2) dowody (poświadczenia lub inne dokumenty) potwierdzające należyte wykonanie
dokumentacji projektowych w zakresie budowy, remontu drogi publicznej.
VII.

Kryteria oceny oferty

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego
rozpatrywania jeżeli:
1) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem;
2) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i ich wagą:
Cena brutto- waga 100 %
3. Opis kryterium cena brutto:
1) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia,

uwzględniając

cały

zakres

przedmiotu

zamówienia wskazany

w niniejszym zapytaniu oraz projekcie umowy.
2) Podaną w Formularzu Oferty cenę brutto przyjmuje się jako cenę ryczałtową, niezmienną
w trakcie trwania umowy i obejmującą podatek od towarów i usług.
3) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym koszt opracowania dokumentacji będącej przedmiotem
umowy, jak również pełnienia nadzoru autorskiego.
4) Cenę ryczałtową brutto należy wpisać w załączniku do niniejszego zapytania,
tj. Formularz oferty.
5) Cena ryczałtowa brutto musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch
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miejsc po przecinku.
6) Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
VIII.

Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w sekretariacie (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa,
59-330 Ścinawa, Rynek 17, do dnia 14 września 2018 r. do godziny 13.00.
2. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie odesłana do nadawcy.
4. Oferty powinny być składane w nieprzeźroczystym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym
jego przypadkowe otwarcie, opisanym w sposób następujący:
Dane Wykonawcy
Gmina Ścinawa
Rynek 17
59-330 Ścinawa

Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym”
……………………………………………………
Nie otwierać przed 14 września 2018 r. godz. 13:15
IX.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14 września 2018 r. o godzinie 13:15 w sali nr 20 Urzędu Miasta
i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa.
X.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy
1. Postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego
zapytania.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy w przypadku okoliczności,
których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują, że jej realizacja na warunkach
w niej zawartych nie będzie możliwa przez m. in.:
a. wystąpienie robót dodatkowych, jeżeli termin ich zlecenia, rodzaj lub zakres
uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
b. działanie organów administracji lub gestorów sieci związanych z przekroczeniem
określonych przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,
c. ponadprzeciętne trwanie procedur administracyjnych, mające wpływ na termin wykonania,
co nie wynika z winy Wykonawcy,
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d. zmianę

zakresu

planowanej

inwestycji

niewynikającą

z

winy

Zamawiającego

oraz Wykonawcy.
XI.

Wadium
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 300,00 zł (słownie: trzysta
złotych 00/100).
2. Wadium przyjmuje się, że zostało złożone w terminie, jeżeli zostało przelane na konto
Zamawiającego do terminu składania ofert (należy dołączyć potwierdzenie przelewu do oferty
lub złożyć w Sekretariacie UMiG Ścinawa).
3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt. 4 niniejszego
rozdziału- wadium (oryginał dokumentu) należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
Ścinawa– w przypadku przesyłania oferty pocztą wadium należy przesłać w oddzielnej
przesyłce z oznaczeniem: WADIUM do postępowania pn.: „Budowa dróg wraz
z infrastrukturą na osiedlu Klasztornym”.
4. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu – wpłaca się przelewem na rachunek: 52 8669 0001 2035 0351 9390 0005
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust.5, pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
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XII.

Załączniki

1. Załącznik graficzny- załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy- załącznik nr 2
3. Wykaz osób- załącznik nr 3
4. Wykaz doświadczenia- załącznik nr 4
5. Projekt umowy- załącznik nr 5
XIII.

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien dostarczyć wraz z ofertą

1. Formularz ofertowy- załącznik nr 2 do zapytania.
2. Wykaz osób- załącznik nr 3 do zapytania.
3. Wykaz doświadczenia- załącznik nr 4 do zapytania.
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem zamówienia i brakiem zastrzeżeń.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy i brakiem zastrzeżeń.
6. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik.
7. Wadium.
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