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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zdm-chelm.pl

Chełm: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic,
budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę obejścia (bypasa) separatora
koalescencyjnego na terenie miasta Chełm
Numer ogłoszenia: 68982 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich , ul. Chełmońskiego 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082
5633228, faks 082 5633839.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-chelm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych na
przebudowę ulic, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę obejścia (bypasa) separatora koalescencyjnego na
terenie miasta Chełm.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę
obejścia (bypasa) separatora koalescencyjnego na terenie miasta Chełm. Przedmiot zamówienia podlega
podziałowi na n/w zadania: zadanie nr 1: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy
Wojsławickiej w Chełmie wraz z przebudową skrzyżowania ulic Wojsławicka - 3go Maja - I. Mościckiego; zadanie
nr 2: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Orląt Lwowskich w Chełmie wraz z przebudową
muru oporowego od strony cmentarza; zadanie nr 3: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji
deszczowej w ulicy Fabrycznej w Chełmie; zadanie nr 4: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
obejścia (bypasa) separatora koalescencyjnego z osadnikiem typ SEP 160-1-9,0 posadowionego na terenie PKP
po stronie północnej rzeki Uherka (dz. nr 102/1 obr. 13 w Chełmie). 2. Zakres rzeczowy zamówienia opisanego w
pkt A.III.1 SIWZ - zarówno dla zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 jak i zadania nr 4, obejmuje: 1)
opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego - w 7 egz. w tym jeden w wersji elektronicznej, 2)
opracowanie pełnobranżowego projektu wykonawczego - w 6 egz. w tym jeden w wersji elektronicznej, 3)
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wykonanie przedmiarów robót - w 3 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej, 4) wykonanie kosztorysów
inwestorskich - w 3 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej, 5) opracowanie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem zamówienia - w 3 egz., w tym jeden w wersji
elektronicznej. Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o charakterze
szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone ostatecznie. Stadium projektu budowlanego ma być
wykonane dla całego zamierzenia budowlanego (jeden etap) oraz wykonane powinno być dla jednego wariantu
tras drogowych i jednego wariantu konstrukcji obiektów budowlanych. Szczegółowy zakres zamówienia określa
załącznik nr 9.1, załącznik nr 9.2, załącznik nr 9.3 oraz załącznik nr 9.4 do SIWZ odpowiednio dla zadania nr l,
zadania nr 2, zadania nr 3 oraz zadania nr 4. 3. Zarówno w przypadku zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 jak
i zadania nr 4 do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Uzyskanie i poniesienie kosztów uzyskania wszelkich
niezbędnych do projektowania pozwoleń, danych wyjściowych, materiałów, warunków technicznych, uzgodnień i
decyzji. Wszelkie badania szczegółowe nawierzchni i podłoża gruntowego niezbędne do ustalenia technologii robót
nawierzchniowych, pomiary natężenia ruchu lub inne niezbędne do określenia kategorii ruchu Wykonawca wykona
we własnym zakresie i na własny koszt, 2) Uzyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych i wykonanie
niezbędnych polowych pomiarów dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjnowysokościowego. Mapa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 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) i posiadać klauzulę
Miejskiego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Chełmie (w przypadku zadania nr 1, zadania nr 2
oraz zadania nr 3), 3) Uzyskanie mapy zasadniczej PKP do celów projektowych i wykonanie niezbędnych
polowych pomiarów dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjno-wysokościowego. Mapa
powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 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) i posiadać klauzulę Kolejowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Lublinie (w przypadku zadania nr 4), 4) Uzyskanie i dołączenie do
opracowania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm (w
przypadku zadania nr 1, zadania nr 2 oraz zadania nr 3), 5) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnego
wniosku wraz z załącznikami o wydanie pozwolenia na budowę; Wszelkie wnioski związane z uzyskaniem
niezbędnych uzgodnień, wypisów, opinii i decyzji składa i uzyskuje Wykonawca, działając z upoważnienia
Zamawiającego, 6) Dołączenie do protokołu przekazania dokumentacji projektowej oświadczenia, że przedmiot
zamówienia został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, zgodnie z umową
oraz obowiązującymi przepisami, 7) Proponowane rozwiązania projektowe nie powinny wykraczać poza teren
stanowiący pas drogi publicznej (w przypadku zadania nr l, zadania nr 2 oraz zadania nr 3), 8) Przygotowanie
dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, w formacie ogólnodostępnym (preferowanym formatem jest
*.pdf ) oraz w formacie *.dwg. 9) Przekazanie Zamawiającemu opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia
wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tych opracowań, 10) Dokonanie jednej bezpłatnej aktualizacji
kosztorysów inwestorskich w terminie do 3 lat od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 11) W przypadku
zadania nr 1 zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie robót realizowanych na podstawie sporządzonej
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dokumentacji projektowej w zakresie określonym przez art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.). Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od
potrzeb Zamawiającego. a) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji robót objętych dokumentacją projektową, przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji - 31
grudnia 2017. b) Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 5
pobytów zespołu projektowego na budowie. c) 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. Rozliczenie następować będzie na podstawie
wykonanych pobytów zespołu na budowie. d) 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. e)
W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: - opiniowania zgodności projektów
wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z
wymaganiami dokumentacji projektowej, - wykonywania projektów zamiennych, - wyjaśniania Wykonawcy prac
objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, - niezwłocznego
wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
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nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zarówno w przypadku zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 jak i zadania nr 4 o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania. Zarówno w przypadku zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 jak i zadania nr 4 ocena
spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana
według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1, zadania nr
2, zadania nr 3 oraz zadania nr 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią
ten warunek, jeżeli zostanie on spełniony łącznie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zarówno w przypadku zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 jak i zadania nr 4 o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 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: a) co najmniej jedną usługę,
polegającą na opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej zawierającej opracowanie branży
drogowej z sanitarną i elektryczną o wartości brutto co najmniej 55 000,00 zł (w przypadku zadania nr
1), b) co najmniej jedną usługę, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej branży drogowej,
o wartości brutto co najmniej 28 500,00 zł (w przypadku zadania nr 2), c) co najmniej jedną usługę,
polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej branży sanitarnej o wartości brutto co najmniej 46
000,00 zł (w przypadku zadania nr 3). Zarówno w przypadku zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3
jak i zadania nr 4 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu
będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie: a) oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1,
zadania nr 2, zadania nr 3 oraz zadania nr 4, b) wykazu 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
(załącznik nr 4 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1, zadania nr 2 oraz zadania nr 3. Zamawiający
przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia weźmie pod uwagę łączne doświadczenie Wykonawców.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zarówno w przypadku zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 jak i zadania nr 4 o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym. Zarówno w przypadku zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3
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jak i zadania nr 4 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu
będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1,
zadania nr 2, zadania nr 3 oraz zadania nr 4. Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączny potencjał
techniczny Wykonawców
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zarówno w przypadku zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 jak i zadania nr 4 o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania 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 2013r., poz. 1409 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) (w przypadku
zadania nr 1 oraz zadania nr 2), 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 2013r.,
poz. 1409 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)
(w przypadku zadania nr 1), 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 2013r., poz. 1409 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) (w przypadku zadania nr 1, zadania nr 3 oraz zadania nr 4), d) co
najmniej 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub
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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 2013r., poz. 1409 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) (w przypadku zadania nr 2). Zarówno w przypadku zadania nr 1,
zadania nr 2, zadania nr 3 jak i zadania nr 4 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego
warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany
warunek na podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2
do SIWZ) odpowiednio zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 oraz zadania nr 4, b) wykazu osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ)
odpowiednio dla zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 oraz zadania nr 4. Przedłożony wykaz
powinien zawierać: - co najmniej 1 osobę 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 2013r., poz. 1409 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) (w przypadku zadania nr 1 oraz zadania nr 2), - co najmniej 1 osobę
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 2013r., poz. 1409 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) (w przypadku zadania nr 1), - co
najmniej 1 osobę 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 im 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 2013r.,
poz. 1409 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)
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(w przypadku zadania nr 1, zadania nr 3 oraz zadania nr 4), - co najmniej 1 osobę posiadającą
niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 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 2013r., poz. 1409 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) (w przypadku
zadania nr 2), c) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności: - drogowej bez ograniczeń,
które uprawniają do projektowania (w przypadku zadania nr 1 oraz zadania nr 2), - instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które
uprawniają do projektowania (w przypadku zadania nr 1), - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które
uprawniają do projektowania (w przypadku zadania nr 1, zadania nr 3 oraz zadania nr 4), konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania (w przypadku zadania nr
2), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 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 2013r., poz. 1409 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) (załącznik nr 6 do SIWZ)
odpowiednio dla zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 oraz zadania nr 4. Zamawiający przy ocenie
spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
weźmie pod uwagę łączny potencjał kadrowy Wykonawców.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zarówno w przypadku zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 jak i zadania nr 4 o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i
finansowej. Zarówno w przypadku zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 jak i zadania nr 4 ocena
spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana
według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1, zadania nr
2, zadania nr 3 oraz zadania nr 4. Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączną sytuację
ekonomiczną i finansową Wykonawców.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
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NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.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 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) 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
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albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca wskazując 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,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: 1)
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawca
reprezentowany przez pełnomocnika winien złożyć wraz z ofertą częściową stosowny dokument pełnomocnictwa
w oryginale (ewentualnie notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa). 4. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust.4 ustawy Prawo zamówień
publicznych)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych
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okoliczności z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy spowodowana: a) przedłużeniem procedur na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji
administracyjnych, b) warunkami atmosferycznymi nie pozwalającymi na sporządzenie materiałów
przedprojektowych (np. inwentaryzacji, mapy do celów projektowych, opracowań geodezyjnych, geologicznych i
geotechnicznych i innych), c) zaistnieniem konieczności wykonania badań archeologicznych w ściśle określonym
terminie, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania 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. 2) zmiana osobowa w przypadku gdy z uwagi na niezależne od
stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) nastąpiła lub powinna
nastąpić zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W tym przypadku zmiana
osób będzie wymagała pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdm-chelm.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich, 22 100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1, pok. nr 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2014
godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego (Zarząd Dróg Miejskich, 22 - 100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1,
pok. nr 20) lub za pośrednictwem poczty..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wojsławickiej w Chełmie
wraz z przebudową skrzyżowania ulic Wojsławicka - 3go Maja - I. Mościckiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres rzeczowy zamówienia
obejmuje: 1) opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego - w 7 egz. w tym jeden w wersji
elektronicznej, 2) opracowanie pełnobranżowego projektu wykonawczego - w 6 egz. w tym jeden w wersji
elektronicznej, 3) wykonanie przedmiarów robót - w 3 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej, 4)
wykonanie kosztorysów inwestorskich - w 3 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej, 5) opracowanie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem zamówienia - w 3 egz.,
w tym jeden w wersji elektronicznej. Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o
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charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone ostatecznie. Stadium projektu
budowlanego ma być wykonane dla całego zamierzenia budowlanego (jeden etap) oraz wykonane powinno
być dla jednego wariantu tras drogowych i jednego wariantu konstrukcji obiektów budowlanych. Szczegółowy
zakres zamówienia określa załącznik nr 9.1 do SIWZ. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Uzyskanie i
poniesienie kosztów uzyskania wszelkich niezbędnych do projektowania pozwoleń, danych wyjściowych,
materiałów, warunków technicznych, uzgodnień i decyzji. Wszelkie badania szczegółowe nawierzchni i
podłoża gruntowego niezbędne do ustalenia technologii robót nawierzchniowych, pomiary natężenia ruchu lub
inne niezbędne do określenia kategorii ruchu Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt, 2)
Uzyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych i wykonanie niezbędnych polowych pomiarów
dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjno-wysokościowego. Mapa powinna
odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 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) i posiadać klauzulę Miejskiego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Chełmie, 3) Uzyskanie i dołączenie do opracowania wypisu i
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm, 4) Przygotowanie w imieniu
Zamawiającego kompletnego wniosku wraz z załącznikami o wydanie pozwolenia na budowę; Wszelkie
wnioski związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, wypisów, opinii i decyzji składa i uzyskuje
Wykonawca, działając z upoważnienia Zamawiającego, 5) Dołączenie do protokołu przekazania dokumentacji
projektowej oświadczenia, że przedmiot zamówienia został wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, jakiemu ma służyć, zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami, 6) Proponowane
rozwiązania projektowe nie powinny wykraczać poza teren stanowiący pas drogi publicznej, 7)
Przygotowanie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, w formacie ogólnodostępnym
(preferowanym formatem jest *.pdf ) oraz w formacie *.dwg. 8) Przekazanie Zamawiającemu opracowania
stanowiącego przedmiot zamówienia wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tych opracowań, 9)
Dokonanie jednej bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie do 3 lat od uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę. 10) Zapewnienie nadzoru autorskiego w czasie robót realizowanych na podstawie
sporządzonej dokumentacji projektowej w zakresie określonym przez art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.). Zlecenie wykonywania nadzoru
autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. a) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych dokumentacją projektową, przewidywany termin
zakończenia realizacji inwestycji - 31 grudnia 2017. b) Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru
autorskiego w ilości maksymalnej 5 pobytów zespołu projektowego na budowie. c) 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.
Rozliczenie następować będzie na podstawie wykonanych pobytów zespołu na budowie. d) Zamawiający
powiadomi pisemnie Wykonawcę o planowanym rozpoczęciu realizacji prac objętych dokumentacją
projektową co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Zlecenie wykonania
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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. e) W ramach
nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: - opiniowania zgodności projektów
wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie
zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, - wykonywania projektów zamiennych, - wyjaśniania
Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji
robót, - niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Orląt Lwowskich w Chełmie
wraz z przebudową muru oporowego od strony cmentarza.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Zakres rzeczowy zamówienia
obejmuje: 1) opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego - w 7 egz. w tym jeden w wersji
elektronicznej, 2) opracowanie pełnobranżowego projektu wykonawczego - w 6 egz. w tym jeden w wersji
elektronicznej, 3) wykonanie przedmiarów robót - w 3 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej, 4)
wykonanie kosztorysów inwestorskich - w 3 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej, 5) opracowanie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem zamówienia - w 3 egz.,
w tym jeden w wersji elektronicznej. Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o
charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone ostatecznie. Stadium projektu
budowlanego ma być wykonane dla całego zamierzenia budowlanego (jeden etap) oraz wykonane powinno
być dla jednego wariantu tras drogowych i jednego wariantu konstrukcji obiektów budowlanych. Szczegółowy
zakres zamówienia określa załącznik nr 9.2 do SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Uzyskanie i
poniesienie kosztów uzyskania wszelkich niezbędnych do projektowania pozwoleń, danych wyjściowych,
materiałów, warunków technicznych, uzgodnień i decyzji. Wszelkie badania szczegółowe nawierzchni i
podłoża gruntowego niezbędne do ustalenia technologii robót nawierzchniowych, pomiary natężenia ruchu lub
inne niezbędne do określenia kategorii ruchu Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt, 2)
Uzyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych i wykonanie niezbędnych polowych pomiarów
dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjno-wysokościowego. Mapa powinna
odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 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) i posiadać klauzulę Miejskiego Zespołu
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Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Chełmie, 3) Uzyskanie i dołączenie do opracowania wypisu i
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm, 4) Przygotowanie w imieniu
Zamawiającego kompletnego wniosku wraz z załącznikami o wydanie pozwolenia na budowę; Wszelkie
wnioski związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, wypisów, opinii i decyzji składa i uzyskuje
Wykonawca, działając z upoważnienia Zamawiającego, 5) Dołączenie do protokołu przekazania dokumentacji
projektowej oświadczenia, że przedmiot zamówienia został wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, jakiemu ma służyć, zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami, 6) Proponowane
rozwiązania projektowe nie powinny wykraczać poza teren stanowiący pas drogi publicznej, 7)
Przygotowanie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, w formacie ogólnodostępnym
(preferowanym formatem jest *.pdf) oraz w formacie *.dwg. 8) Przekazanie Zamawiającemu opracowania
stanowiącego przedmiot zamówienia wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tych opracowań, 9)
Dokonanie jednej bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie do 3 lat od uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy
Fabrycznej w Chełmie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres rzeczowy zamówienia
obejmuje: 1) opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego - w 7 egz. w tym jeden w wersji
elektronicznej, 2) opracowanie pełnobranżowego projektu wykonawczego - w 6 egz. w tym jeden w wersji
elektronicznej, 3) wykonanie przedmiarów robót - w 3 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej, 4)
wykonanie kosztorysów inwestorskich - w 3 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej, 5) opracowanie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem zamówienia - w 3 egz.,
w tym jeden w wersji elektronicznej. Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o
charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone ostatecznie. Stadium projektu
budowlanego ma być wykonane dla całego zamierzenia budowlanego (jeden etap) oraz wykonane powinno
być dla jednego wariantu tras drogowych i jednego wariantu konstrukcji obiektów budowlanych. Szczegółowy
zakres zamówienia określa załącznik nr 9.3 do SIWZ. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Uzyskanie i
poniesienie kosztów uzyskania wszelkich niezbędnych do projektowania pozwoleń, danych wyjściowych,
materiałów, warunków technicznych, uzgodnień i decyzji. Wszelkie badania szczegółowe nawierzchni i
podłoża gruntowego niezbędne do ustalenia technologii robót nawierzchniowych, pomiary natężenia ruchu lub
inne niezbędne do określenia kategorii ruchu Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt, 2)
Uzyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych i wykonanie niezbędnych polowych pomiarów
dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjno-wysokościowego. Mapa powinna
odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
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obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133) i posiadać klauzulę Miejskiego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Chełmie, 3) Uzyskanie i dołączenie do opracowania wypisu i
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm, 4) Przygotowanie w imieniu
Zamawiającego kompletnego wniosku wraz z załącznikami o wydanie pozwolenia na budowę; Wszelkie
wnioski związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, wypisów, opinii i decyzji składa i uzyskuje
Wykonawca, działając z upoważnienia Zamawiającego, 5) Dołączenie do protokołu przekazania dokumentacji
projektowej oświadczenia, że przedmiot zamówienia został wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, jakiemu ma służyć, zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami, 6) Proponowane
rozwiązania projektowe nie powinny wykraczać poza teren stanowiący pas drogi publicznej, 7)
Przygotowanie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej, w formacie ogólnodostępnym
(preferowanym formatem jest *.pdf ) oraz w formacie *.dwg. 8) Przekazanie Zamawiającemu opracowania
stanowiącego przedmiot zamówienia wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tych opracowań, 9)
Dokonanie jednej bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie do 3 lat od uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.32.20.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obejścia (bypasa) separatora
koalescencyjnego z osadnikiem typ SEP 160-1-9,0 posadowionego na terenie PKP po stronie północnej rzeki
Uherka (dz. nr 102/1 obr. 13 w Chełmie).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Zakres rzeczowy zamówienia
obejmuje: 1) opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego - w 7 egz. w tym jeden w wersji
elektronicznej, 2) opracowanie pełnobranżowego projektu wykonawczego - w 6 egz. w tym jeden w wersji
elektronicznej, 3) wykonanie przedmiarów robót - w 3 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej, 4)
wykonanie kosztorysów inwestorskich - w 3 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej, 5) opracowanie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych zakresem zamówienia - w 3 egz.,
w tym jeden w wersji elektronicznej. Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o
charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone ostatecznie. Stadium projektu
budowlanego ma być wykonane dla całego zamierzenia budowlanego (jeden etap) oraz wykonane powinno
być dla jednego wariantu tras drogowych i jednego wariantu konstrukcji obiektów budowlanych. Szczegółowy
zakres zamówienia określa załącznik nr 9.4 do SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Uzyskanie i
poniesienie kosztów uzyskania wszelkich niezbędnych do projektowania pozwoleń, danych wyjściowych,
materiałów, warunków technicznych, uzgodnień i decyzji. Wszelkie badania szczegółowe nawierzchni i
podłoża gruntowego niezbędne do ustalenia technologii robót nawierzchniowych, pomiary natężenia ruchu lub
inne niezbędne do określenia kategorii ruchu Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt, 2)
Uzyskanie mapy zasadniczej PKP do celów projektowych i wykonanie niezbędnych polowych pomiarów
dodatkowych, dla uzupełnienia podkładu geodezyjnego sytuacyjno-wysokościowego. Mapa powinna
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odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 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) i posiadać klauzulę Kolejowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Lublinie 3) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnego
wniosku wraz z załącznikami o wydanie pozwolenia na budowę; Wszelkie wnioski związane z uzyskaniem
niezbędnych uzgodnień, wypisów, opinii i decyzji składa i uzyskuje Wykonawca, działając z upoważnienia
Zamawiającego, 4) Dołączenie do protokołu przekazania dokumentacji projektowej oświadczenia, że
przedmiot zamówienia został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć,
zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami, 5) Przygotowanie dokumentacji projektowej w wersji
elektronicznej, w formacie ogólnodostępnym (preferowanym formatem jest *.pdf ) oraz w formacie *.dwg. 6)
Przekazanie Zamawiającemu opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia wraz z majątkowymi
prawami autorskimi do tych opracowań, 7) Dokonanie jednej bezpłatnej aktualizacji kosztorysów
inwestorskich w terminie do 3 lat od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.32.20.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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