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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich
Adres pocztowy: ul. Chełmońskiego 1
Miejscowość: Chełm

Kod pocztowy: 22-100

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 825633228

Osoba do kontaktów: p. Agnieszka Węgrzyn
E-mail: zamowienia@zdm-chelm.pl

Faks: +48 825633839

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zdm-chelm.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
Miejska jednostka organizacyjna
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
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Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
Działalność wspomagająca transport lądowy
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) – miasto Chełm służącej realizacji projektu:
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo lubelskie”
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: 12
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Miasto Chełm
Kod NUTS: PL312
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) – miasto
Chełm służącej realizacji projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo lubelskie”
1. ZAKRES DOKUMENTACJI
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje budowę trasy rowerowej na terenie miasta Chełm zgodnie
z warunkami określonymi w studium wykonalności opracowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego przez firmę: TEBODIN Poland Sp. z o.o. i OPTIMA Baca Robert. Projekty budowlane jak i
wykonawcze należy wykonać w podziale na odcinki jednorodne według kategorii prowadzenia tras rowerowych
(budowa, rozbudowa, przebudowa, remont).
Trasa rowerowa na terenie Miasta Chełm zgodnie ze studium wykonalności na odcinkach inwestycyjnych
(objętym zamówieniem) przebiegać będzie:
od km 187+200 do km 189+900 – droga powiatowa
od km 189+900 do km 190+000 – droga krajowa
od km 190+000 do km 190+500 – droga powiatowa
od km 190+500 do km 191+400 – droga powiatowa
od km 191+400 do km 193+325 – droga wojewódzka
od km 193+325 do km 194+625 – droga powiatowa
od km 194+625 do km 195+125 – droga powiatowa
od km 195+125 do km 195+925 – droga gminna
Ponadto zakres dokumentacji projektowej obejmuje: rozbudowę, przebudowę, budowę, remont przepustu w
związku z projektowanymi elementami trasy rowerowej.
1.1. Cel opracowania
Podstawowym celem zamówienia jest:
a) Opracowanie kompleksowej (wielobranżowej) dokumentacji projektowej w stadium projektów budowlanych
i wykonawczych z wymaganymi prawem decyzjami oraz z wszelkimi innymi zatwierdzeniami, uzgodnieniami
i opiniami niezbędnymi do uzyskania przez Zamawiającego we właściwych organach administracji
architektoniczno - budowlanej pozwoleń, zezwoleń, zgłoszeń niezbędnych do realizacji projektu p.n. Trasy
rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo lubelskie (na terenie Miasta Chełm).
b) Przygotowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych
wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszej realizacji zadania.
1.2. Skład Dokumentacji
W ramach zleconej dokumentacji projektowej, należy opracować następujące stadia i elementy:
1.2.1. Projekty budowlane (PB) branży drogowej wraz z projektem zagospodarowania terenu.
1.2.2. Projekty wykonawcze (PW) branży drogowej wraz z:
a. Kosztorysem inwestorskim sporządzonym metodą szczegółową z podaniem podstawy i STWiORB. Na
żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona aktualizację kosztorysu inwestorskiego, uwzględniając ceny
materiałów, sprzętu i robocizny obowiązujące na dzień aktualizacji wyznaczony przez Zamawiającego (bez
dodatkowego wynagrodzenia).
b. Kosztorysem ofertowym.
c. Przedmiarem robót.
d. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
1.2.3. Projekty budowlane (PB) i wykonawcze (PW) pozostałych branż kolidujących z projektowanymi robotami
niezbędnymi do wykonania trasy rowerowej wraz z:
a. Kosztorysem inwestorskim
b. Kosztorysem ofertowym.
c. Przedmiarem robót.
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d. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
1.2.4 Projekt podziału działek.
1.2.5. Plansze zbiorcze uzbrojenia terenu (wszystkie branże) w podziale na kategorie dróg lub odcinki
jednorodne.
1.2.6. Wszelkie niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia w przypadku potrzeby uzyskania decyzji ZRID.
1.2.7. Projekty stałej organizacji ruchu
zatwierdzone przez właściwe organy zarządzające ruchem, wraz z:
a. Kosztorysem inwestorskim
b. Kosztorysem ofertowym.
c. Przedmiarem robót.
d. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
1.2.8. Projekty tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzone przez właściwe organy zarządzające ruchem (dla
odcinków z pozwoleniem na budowę).
1.2.9. Szczegółowa inwentaryzacja zadrzewienia z planem wyrębu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na
wycinkę drzew.
1.2.10. Dokumentacja geologiczno - inżynierska lub geotechniczna – dla rozpoznania warunków gruntowowodnych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia drogowych obiektów inżynierskich
oraz drogi dla rowerów zgodnie z [8.4], [8.3], [8.2], [8.1] oraz dokumentacja hydrologiczna niezbędna do
uzyskania wymaganych prawem pozwoleń wodno-prawnych.
1.2.11. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i w wersji papierowej.
1.3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
W przypadku zakwalifikowania inwestycji do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr
213 poz. 1397) dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy
opracować materiały niezbędne do jej uzyskania, tj.:
- Kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozostałych dokumentów wymaganych do wniosku o uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
1.4. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca opracuje materiały oraz uzyska dokumenty niezbędne do
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, określone w art. 96 i 97 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
1.5. Podstawa opracowania:
A. Studium wykonalności opracowane przez firmę: TEBODIN Poland Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677
Warszawa i OPTIMA Baca Robert, ul. Przy Lesie 3, 87-134 Zławieś Mała - stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ.
B. Standardy dla trasy rowerowej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ.
2. USTALENIA TECHNICZNE
2.1. Ustalenia ogólne
2.1.1. Zakres projektowanych robót obejmuje m. in.:
1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektów budowlanych i wykonawczych,
niezbędnej do realizacji projektu trasy rowerowej w Polsce Wschodniej – województwo lubelskie (Miasto
Chełm), zgodnie z kategoriami prowadzenia trasy rowerowej opracowanymi w studium wykonalności.
2. Na terenie Miasta Chełm, na odcinkach inwestycyjnych należy stosować następujące kategorie:
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• Kategoria I.2 – (wykorzystując istniejące –lub już zaprojektowane-ścieżki rowerowe i chodniki – 2,829 km )
• Kategoria II.2 – (adaptacja zieleńca, rowu -budowa bitumicznej ścieżki rowerowej – 4,488 km )
• Kategoria III.1 – (adaptacja zieleńca/rowu, budowa bitumicznej ścieżki rowerowej – 0,06 km )
• Kategoria IV.1 – (inwestycja na drodze gruntowej – 1,348 km)
UWAGA! W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega możliwości zmiany kategorii prowadzenia
trasy oraz przebiegu trasy.
3. Parametry techniczne projektowanej trasy rowerowej winny uwzględniać odpowiednie klasy techniczne dróg
w pasach których będą lokalizowane.
2.1.2 Do Wykonawcy należy również:
1. Zweryfikowanie przebiegu oraz kategorii prowadzenia trasy wg. studium wykonalności ze stanem faktycznym
w terenie. O stwierdzonych rozbieżnościach Wykonawca w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy zawiadomi
pisemnie Zamawiającego.
2. Uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, takich jak np:
• Wypisy i wyrysy z m.p.z.p miasta.
• W przypadku braku m.p.z.p należy uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –
dotyczy odcinków dla których wymagane będzie pozwolenie na budowę.
• Warunków technicznych od poszczególnych zarządców sieci, uzgodnienie projektu.
• Itp.
3. Sporządzenie operatów wodno-prawnych oraz uzyskanie decyzji pozwoleń wodno-prawnych na wykonanie
urządzeń wodnych (rozbudowa, przebudowa, budowa) oraz odprowadzenie wód .
4. Uzyskanie wszelkich innych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania PB + PW i uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę lub ZRID.
5. Uzyskanie, jeśli będzie wymagana, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z robotami związanymi z realizacją
tras rowerowych (dotyczy pozwolenia na budowę).
7. Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali
1:500 w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.
8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejącego pasa drogowego.
9. Wykonanie kopii elektronicznej (2 egz.) opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach edytowalnych
oraz nieedytowalnych – pliki pdf).
2.2. Wymagania techniczne.
1. Warunki techniczne projektowania trasy rowerowej winny uwzględniać wymagania studium wykonalności
opracowanego przez firmę TEBODIN i OPTIMA oraz:
a) Standardy dla trasy rowerowej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
b) Kategorie prowadzenia tras rowerowych określone w studium wykonalności stanowiące podstawę do
określenia zakresu prac projektowych na poszczególnych odcinkach trasy rowerowej.
c) Parametry techniczne elementów projektowanych tras rowerowych, które powinny spełniać wymagania [1.2]
oraz [1.3.].
d) Opinie GDDKiA dostępne na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl „Serwis GDDKiA” w zakładce „Drogi i
mosty” – „Infrastruktura rowerowa”:
• opinia w sprawie odgięć dróg dla rowerów w rejonach skrzyżowań
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/documents/opinia_odginanie__3_.pdf
• projektowanie zjazdów przez drogi dla rowerów
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/Zjazdy%20a%20DDR.pdf
• opinia w sprawie ustalania pierwszeństwa na przejazdach dla rowerzystów w świetle nowelizacji ustawy Prawo
o Ruchu Drogowym z kwietnia 2011 r.
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/przejazdy_dla_rowerzystow.pdf
• opinia w sprawie łączenia ruchu pieszego i rowerowego
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https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/ruch%20pieszy%20i%20rowerowy
%20-opinia.pdf
2.3 Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem
2.3.1. Przepisy i warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
2.3.1.1. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się ze studium wykonalności
oraz dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objętego zamówieniem.
2.3.1.2. Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo
budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy [1]).Pełnienie nadzoru autorskiego odbędzie się na zasadach prawa opcji
w rozumieniu art. 34 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego
zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
1) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych
dokumentacją projektową przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji – 31 grudnia 2015 r.
2) Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 20 pobytów zespołu
projektowego na budowie.
3) Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego. Zlecenia wykonywania nadzoru
autorskiego zależeć będą od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z
całości lub z części określonej w SIWZ przez Zamawiającego maksymalnej ilości pobytów zespołu nadzoru
autorskiego na budowie (prawo opcji). Rozliczenie następować będzie na podstawie wykonanych pobytów
zespołu na budowie.
4) Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o planowanym rozpoczęciu realizacji prac objętych
dokumentacją projektową co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Zlecenie
wykonania nadzoru autorskiego nastąpi co najmniej na 2 dni robocze przed określonym przez Zamawiającego
terminem wykonania nadzoru. Zlecenie wykonania nadzoru następować będzie pisemnie. Pisemne zlecenie
zostanie jednocześnie przekazane faksem na numer wskazany przez Wykonawcę. Równocześnie Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o zleceniu telefonicznie. W sytuacjach szczególnych, wymagających niezwłocznej
obecności autora projektu na terenie prowadzenia robót, osoba pełniąca nadzór autorski zobowiązana jest
wykonać nadzór autorski w dniu powiadomienia. W takim wypadku zlecenie wykonania nadzoru autorskiego
może nastąpić telefonicznie z późniejszym pisemnym potwierdzeniem dokonania zlecenia.
5) W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez
Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
b) Wykonywania projektów zamiennych,
c) wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku
realizacji robót,
d) Niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.
2.3.2. Wymagania dotyczące dokumentacji
2.3.2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2.3.2.2. Projekty dotyczące przebudowy/zabezpieczenia urządzeń infrastruktury związanej i niezwiązanej z
trasą rowerową (sieci gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
itd.) muszą bezwzględnie zawierać aktualne i zaktualizowane warunki techniczne przebudowy (usunięcia
kolizji). Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizację warunków dotyczących odpowiednich branż. Warunki
techniczne oraz uzgodnienia branżowe (właścicieli/zarządców sieci lub urządzeń) muszą być ważne co najmniej
12 m-cy od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Ww. warunki i uzgodnienia stanowią integralną
część projektów branżowych. Przy uzgodnieniu dokumentacji z uwagami, należy w dokumentacji uwzględnić te
uwagi i dołączyć oświadczenie Projektanta o ich spełnieniu.
2.3.2.3. Wykonana dokumentacja będzie branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet
przedmiotu zamówienia.
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Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 20 ustawy [1], podpisane przez projektantów
odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.
2.3.2.4. Wykonawca dołączy do Projektu Budowlanego komplet kopii wymaganych przepisami ustawy
Prawo budowlane uprawnień Projektantów i Sprawdzających oraz zaświadczeń z właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa. Zaświadczenia muszą być aktualne na dzień sporządzania dokumentacji projektowej i
przekazania jej Zamawiającemu.
2.3.2.5. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące
wymagania.
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
- część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum i złożony do formatu A-4,
- całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis treści i dostarczona w
teczkach z trwałym uchwytem,
- część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części
składowych opracowania projektowego,
- na stronie tytułowej każdej części projektu oraz na każdym rysunku w metryce należy umieścić logo Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Województwa Lubelskiego i Unii Europejskiej (jak w
stopce niniejszego opisu).
2.3.2.6. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych
zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno
posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów
komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez
Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.
2.3.2.7. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe
używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie przechowywał opracowania projektowe i
materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.
2.3.2.8. Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego
egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej.
2.3.3. Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym
Do Wykonawcy należy:
a. organizacja i udział w spotkaniach (organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego) z
przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów na których zlokalizowana jest inwestycja
i innymi zainteresowanymi stronami dotyczących ew. konsultacji społecznych, wizji lokalnych i prezentacji
projektu oraz innych uzgodnień, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa i wytycznych
obowiązujących i wprowadzanych w okresie trwania umowy;
b. uczestniczenie w spotkaniach na żądanie Zamawiającego,
c. sporządzanie protokołów z rozpatrzenia różnych uwag i wniosków do opracowywanej dokumentacji
projektowej otrzymanych przez Wykonawcę, protokołów z konsultacji społecznych oraz przekazywanie ich na
bieżąco Zamawiającemu.
2.3.3.1. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi wszystkich
szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy.
2.3.3.2. Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z innymi
Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego i opracowującymi projekty w obrębie opracowywanego
projektu.
2.3.3.3. Wykonawca będzie związany umową z Zamawiającym do czasu oddania do użytkowania zakresu
objętego umową, uzyskania ostatecznych decyzji objętych umową.
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2.3.3.4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych od
Zamawiającego w związku z realizacją niniejszego zamówienia.
2.3.3.5. Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie
realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich przedstawicieli.
2.3.3.6. Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych wyjaśnień dot. zapytań do opracowanej
dokumentacji zadawanych w trakcie postępowania przetargowego prowadzonego przez ZDM w Chełmie dla
wyboru Wykonawcy robót – w terminie do 3-dni od przesłania zapytania.
2.3.4. Kontrola wykonania pracy
2.3.4.1. Dokumentacja w trakcie opracowywania oraz przed odebraniem przez Zamawiającego powinna
posiadać pozytywne opinie ZDM w Chełmie.
2.3.4.2. Harmonogram prac projektowych.
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć harmonogram prac projektowych w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający
zatwierdzi harmonogram prac projektowych, o ile będzie on zgodny z wymaganiami umowy w ciągu 14 dni od
daty przedłożenia do zatwierdzenia.
Harmonogram winien gwarantować właściwy tryb pracy projektantów, który będzie minimalizował opóźnienia w
całym procesie pozyskania uzgodnień i decyzji.
2.3.4.3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i
sprawdzeń projektu po akceptacji Zamawiającego i przekazaniu przez niego odpowiednich pełnomocnictw w
szczególności uzgodnień branżowych, ZUDP, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Właścicieli/Zarządów
sieci i urządzeń.
2.3.4.4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji ZDM w Chełmie na:
1. Rozwiązania projektowe w zakresie geometrii na poziomie PB (wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii
organu zarządzającego ruchem na drogach, a w przypadku Projektów Stałej i Tymczasowej Organizacji Ruchu zatwierdzenie tego organu).
2. Dokumentację obiektów inżynierskich na poziomie PB i PW.
Przed przekazaniem poszczególnych elementów Zamawiającemu przyjęte rozwiązania należy przedstawić i
uzasadnić ich słuszność.
2.4. Przepisy związane
Dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w
przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji
zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności niżej
wymienione:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462)
[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r.
Nr 43 poz. 430)
[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2000r. Nr 63 poz. 735)
[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.
1126)
[1.5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126 poz. 839)
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[1.6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie
na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji
o pozwoleniu na budowę (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późn. Zm.)
[1.9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 86, poz. 579)
[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z poźn.
zm.)
[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908, z
późn. zm.)
[4.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz.
1729)
[4.2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.).
[4.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z
późn. zm.).
[6] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z
późn. zm.)
[6.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397)
[7] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z póżn. zm.)
[8] Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228, poz.1947, z późn. zm.)
[8.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.10.2005r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U.Nr 201, poz. 1673 z
2005r.)
[8.2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 126 z 1998r., poz. 839)
[8.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektów prac geologicznych
(Dz.U.Nr 153, poz. 1777)
[8.4] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP, Warszawa
1998r.
[9] Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 45 poz. 435 z późn. zm.)
[10] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.)
[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.
1287 z późn. zm.)
[11.1]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999r. Nr 45 poz.
453)
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[11.2]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz.454)
[11.3]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z
2001r. Nr 38 poz.455)
[11.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie
zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii
zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U. z 2001r.
Nr 78 poz. 837)
[12] Ustawa z dnia 17 maja 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.
651 z późniejszymi zmianami.)
[12.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 268 poz. 2663)
[13] Ustawa z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst
jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.)
[14] Ustawa z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz.U. z 1998r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)
[15] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.)
[15.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 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 2004r. Nr 130 poz.
1389)
[15.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)
[16] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.)
[17] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
[18] Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 43 poz. 296 wraz z
późn. zm.)
[19] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98
poz.1071 z późn. zm.)
[20] Obowiązujące w czasie opracowywania dokumentacji obowiązujące normy, wytyczne i instrukcje.
[21] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199
poz. 1227 z późn. zm.).
[22] Ustawa z dnia 23 października 2009r. o zmianie ustawy w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. Nr
216, poz. 1676)
UWAGA :
1. Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może
opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku opisowi
towarzyszyć będą określenia "lub równoważny", co w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny
produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych.
Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności. Ponadto Wykonawca przy opisywaniu
rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a. Ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej lata
2007-2013 Oś Priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne.
Działanie V.2. Trasy rowerowe.
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Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca wskaże w ofercie część
zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
71320000
90720000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Łączny koszt dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim w ramach projektu Nr POPW 5.2-1
"TrasyRowerowe w Polsce Wschodniej - województwo lubelskie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013” wynosi 3 592 778,62 PLN brutto, szacunkowa wartość przedmiotowego
zamówienia, tj. opracowania dokumentacji projektowej dla miasta Chełm wraz z nadzorem autorskim
wynosi 116 728,45 PLN netto, w tym szacunkowa wartość dokumentacji projektowej 101 503,00 PLN netto,
szacunkowa wartość nadzoru autorskiego 15 225,45 PLN netto
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : 116728.45 Waluta : PLN
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
Pełnienie nadzoru autorskiego odbędzie się na zasadach prawa opcji w rozumieniu art. 34 ust.5 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego.
1) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych
dokumentacją projektową - przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji - 31.12.2015 r.
2) Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 20 pobytów zespołu
projektowego na budowie.
3) Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenia Zamawiającego. Zlecenia wykonywania nadzoru
autorskiego zależeć będą od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z
całości lub z części określonej w SIWZ przez Zamawiającego maksymalnej ilości pobytów zespołu nadzoru
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autorskiego na budowie (prawo opcji). Rozliczenie następować będzie na podstawie wykonanych pobytów
zespołu na budowie.
4) Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o planowanym rozpoczęciu realizacji prac objętych
dokumentacją projektową co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Zlecenie
wykonania nadzoru autorskiego nastąpi co najmniej na 2 dni robocze przed określonym przez Zamawiającego
terminem wykonania nadzoru. Zlecenie wykonania nadzoru następować będzie pisemnie. Pisemne zlecenie
zostanie jednocześnie przekazane faksem na numer wskazany przez Wykonawcę. Równocześnie Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o zleceniu telefonicznie. W sytuacjach szczególnych, wymagających niezwłocznej
obecności autora projektu na terenie prowadzenia robót, osoba pełniąca nadzór autorski obowiązana jest
wykonać nadzór autorski w dniu powiadomienia. W takim wypadku zlecenie wykonania nadzoru autorskiego
może nastąpić telefonicznie z późniejszym pisemnym potwierdzeniem dokonania zlecenia.
5) W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez
Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
b) Wykonywania projektów zamiennych,
c) wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku
realizacji robót,
d) Niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 05/06/2013 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 20/02/2014 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 920,00 PLN (słownie: dwa tysiące
dziewięćset dwadzieścia PLN 00/100) w terminie i na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

tak

nie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną
usługę o wartości brutto co najmniej 80 000,00 zł, polegającą na:
- opracowaniu dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej o długości minimum 2 km,
lub
- opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) drogi publicznejwraz ze ścieżką rowerową o
długości minimum 2 km.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w
szczególności dysponują:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez
ograniczeń, które uprawniają do projektowania lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie
będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),
b) co najmniej 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które uprawniają do
projektowania lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18
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marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394),
c) co najmniej 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń, które uprawniają do projektowania lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie
będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy dotyczące Wykonawców

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z wzorem druku stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. l ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodne z wzorem druku stanowiącym załącznik nr 3 do
SIWZ.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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8. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia. Wykonawca przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
wymienione w pkt. 2-7.
9. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3-5 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
11. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1 lit a i c oraz pkt. 10.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 10.1 lit b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
12. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis pkt 11 stosuje się
odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
_____
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
1. Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączenie
dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodny z
wzorem druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
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1. Co najmniej jedna usługa o wartości brutto co
najmniej 80 000,00 zł, polegającą na:
- opracowaniu dokumentacji projektowej budowy ścieżki
rowerowej o długości minimum 2 km,
lub
- opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub
przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z
późn. zm.) drogi publicznejwraz ze ścieżką rowerową o
długości minimum 2 km
2. Przedłożony wykaz powinien zawierać:
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
- co najmniej 1 osobę posiadającą niezbędne
do wykonania zamówienia, a także zakresu
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania
o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodny z lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
wzorem druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
które zostały wydane na podstawie wcześniej
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
obowiązujących przepisów lub odpowiadające
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
posiadania takich uprawnień, zgodne z wzorem druku oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art.
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
4. Dowodami, o których mowa w pkt. 1 są:
(Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz
1) poświadczenie;
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
2) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63,
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w poz. 394),
pkt. 4.1.
- co najmniej 1 osobę posiadającą niezbędne
Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
pkt. 4.1, może przedkładać dokumenty potwierdzające w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt. i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które
3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
uprawniają do projektowania lub odpowiadające im
grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, lub odpowiadające uprawnienia wydane osobie
poz. 1817).
będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru
5. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem,
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
na rzecz którego usługi wskazane w wykazie o
zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
którym mowa w pkt 1 zostały wcześniej wykonane,
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
dowodów, o których mowa w pkt. 4.1.
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
6. Jeżeli Wykonawca wskazując spełnianie warunków, w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na
2008 r. Nr 63, poz. 394),
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych - co najmniej 1 osobę posiadającą niezbędne
w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny,
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
kanalizacyjnych bez ograniczeń, które uprawniają
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
do projektowania lub odpowiadające im uprawnienia
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów budowlane, które zostały wydane na podstawie
dotyczących w szczególności:
wcześniej obowiązujących przepisów lub
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
odpowiadające uprawnienia wydane osobie będącej
podmiotu;
obywatelem państw Europejskiego Obszaru
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623
innym podmiotem;
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
wykonywaniu zamówienia
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2008 r. Nr 63, poz. 394),
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności:
- drogowej bez ograniczeń, które uprawniają do
projektowania,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
które uprawniają do projektowania,
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- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które uprawniają do
projektowania,
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające
uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2010r Nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394)
(załącznik nr 6 do SIWZ)

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
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Kryteria
4. _____
5. _____

Waga
_____
_____

Kryteria
9. _____
10. _____

Waga
_____
_____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
ZDM-TI-4100/RZP/40/13

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 22/05/2013 Godzina: 09:30
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____

Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/05/2013 Godzina: 09:30
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 22/05/2013
(dd/mm/rrrr) Godzina10:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie, ul. Chełmońskiego 1, 22-100 Chełm, p. 11.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

tak

nie

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu realizowanego w ramach:
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V Zrównoważony rozwój
potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie V.2. Trasy Rowerowe.
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
_____

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Terminy na wniesienie odwołania określa art. 182 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
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Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-048218
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____

Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

27 / 27

