OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg, do
kontaktów:
mgr inż. Łucja Poczynek, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz, woj.
małopolskie,
tel. 018-4427967, fax 018 4427800, e-mail: mzd_ns@ns.onet.pl,
www.mzd.republika.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt.
I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do
udziału
w postępowaniu:
taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
Przebicia ulicy Mickiewicza w Nowym Sączu na odcinku od ulicy Matejki do
Bulwaru Narwiku wraz z poszerzeniem
Bulwaru Narwiku dla dodatkowych pasów ruchu na długości 200 m, przełożeniem
wylotu ulicy Morawskiego
do Al. Wolności oraz małym rondem na skrzyżowaniu ulic Alei Wolności
-Grodzka.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia:
a)Wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych wraz z wykazem
właścicieli i władających.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
- projektu budowlano wykonawczego budowy ok. 230 m ulicy Mickiewicza
łączącej ulicę Matejki z Bulwarem Narwiku - jezdnia szerokości 7,0 m, z
2,25 m obustronnymi chodnikami - z zachowaniem istniejącego budynku
kotłowni szpitala;
- projektu budowlano wykonawczego sygnalizacji świetlnej Mickiewicza Bulwar Narwiku, Mickiewicza - Kopernika, Mickiewicza - Al. Wolności,
Mickiewicza-Jagiellońska
- projektu budowlano wykonawczego poszerzenia jezdni Bulwaru Narwiku o
dodatkowe 2 pasy ruchu na długości ok. 200 m wraz z projektem organizacji
ruchu;
- projektu budowlano wykonawczego kanału opadowego na tym odcinku ulicy
wraz z
wylotem do rzeki Kamienica ok. 300 m i seperatorem;
- projektu budowlano wykonawczego muru oporowego na długości ok. 185 m;
- projektu budowlano wykonawczego budowy oświetlenia na tym odcinku ulicy;
- projektu budowlano wykonawczego zabezpieczenia istniejących sieci
energetycznych i wodociągowej kolidujących z trasą projektowanej ulicy;
- projekt organizacji ruchu ulicy Mickiewicza;
- projektu budowlano wykonawczego przełożenie wlotu ulicy Morawskiego do
Al. Wolności wraz z zabezpieczeniem sieci energetycznych, gazowej i
oświetlenia ulicznego;
- projekt organizacji ruchu ulicy Morawskiego i skrzyżowania MorawskiegoAl. Wolności;
- projektu budowlano wykonawczego przebudowy 2-ch nitek ulicy Staszica na
odcinku od ulicy Długosza do Al. Wolności wraz z zabezpieczeniem i
przełożeniem sieci energetycznych, gazowej, wodociągowej i oświetlenia
ulicznego;
- projekt organizacji ruchu ulicy Staszica;
- projektu budowlano wykonawczego budowy małego ronda na skrzyżowaniu ulic
Grodzkiej Al. Wolności -Al. Batorego wraz z zabezpieczeniem i
przełożeniem sieci
energetycznych, teletechnicznych, gazowej,
wodociągowej i oświetlenia ulicznego;
- projekt organizacji ruchu skrzyżowania Al. Wolności-Grodzka-Al.
Batorego;
- projekt organizacji ruchu ulic znajdujących się w obszarze pomiędzy
rzeką Kamienicą , torami kolejowymi, ulicami Grodzką, Kilińskiego i
Lwowska wraz z projektem budowlanym wszystkich niezbędnych zmian

wynikających ze zmiany organizacji ruchu oraz zmian przebiegu komunikacji
miejskiej (wyłukowania na skrzyżowaniach oraz zatoki autobusowe zgodnie z
wytycznymi MPK);
- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejącej sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniach wynikającej ze zmian organizacji ruchu ;
projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyżowania ulic MłyńskiejŚniadeckich-Pierackiego;
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Nowy Sącz.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.22.00-6
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2)
Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: poniżej 60000 euro.
3)
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30.05.2007r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: nie wymagane
2)
Warunki uczestnictwa
2.1) Oświadczenia, dokumenty wymagane od wykonawcy, że spełniają
warunki udziału w postępowaniu:
zgodnie ze SIWZ.
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2)
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3)
Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
dodatkowych wyjaśnień:
dostępne do 10.08.2006, cena - 0.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
10.08.2006 godzina 10:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostat. term. skład.
ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.08.2006, godzina
10:15, pok.nr 1.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
60 000 euro zwana w niniejszym opracowaniu „specyfikacją”
w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”

na:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych:
Przebicia ulicy Mickiewicza w Nowym Sączu na odcinku od ulicy Matejki do
Bulwaru Narwiku wraz z poszerzeniem Bulwaru Narwiku dla dodatkowych pasów
ruchu na długości 200 m, przełożeniem wylotu ulicy Morawskiego do Al. Wolności oraz
małym rondem na skrzyżowaniu ulic Alei Wolności -Grodzka.
Rozdział I - Nazwa i adres Zamawiającego
Miejski Zarząd Dróg, 33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 30.
Rozdział II – Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych wraz z wykazem właścicieli i
władających.
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
- projektu budowlano wykonawczego budowy ok. 230 m ulicy Mickiewicza łączącej ulicę
Matejki z Bulwarem Narwiku - jezdnia szerokości 7,0 m, z 2,25 m obustronnymi
chodnikami - z zachowaniem istniejącego budynku kotłowni szpitala;
projektu budowlano wykonawczego sygnalizacji świetlnej Mickiewicza - Bulwar
Narwiku, Mickiewicza - Kopernika, Mickiewicza - Al. Wolności, MickiewiczaJagiellońska
- projektu budowlano wykonawczego poszerzenia jezdni Bulwaru Narwiku o dodatkowe 2
pasy ruchu na długości ok. 200 m wraz z projektem organizacji ruchu;
projektu budowlano wykonawczego kanału opadowego na tym odcinku ulicy wraz z
wylotem do rzeki Kamienica ok. 300 m i seperatorem;
- projektu budowlano wykonawczego muru oporowego na długości ok. 185 m;
- projektu budowlano wykonawczego budowy oświetlenia na tym odcinku ulicy;
projektu budowlano wykonawczego zabezpieczenia istniejących sieci energetycznych i
wodociągowej kolidujących z trasą projektowanej ulicy;
- projekt organizacji ruchu ulicy Mickiewicza;
projektu budowlano wykonawczego przełożenie wlotu ulicy Morawskiego do Al.
Wolności wraz z zabezpieczeniem sieci energetycznych, gazowej i oświetlenia ulicznego;
- projekt organizacji ruchu ulicy Morawskiego i skrzyżowania Morawskiego-Al. Wolności;
- projektu budowlano wykonawczego przebudowy 2-ch nitek ulicy Staszica na odcinku od
ulicy Długosza do Al. Wolności wraz z zabezpieczeniem i przełożeniem sieci
energetycznych, gazowej, wodociągowej i oświetlenia ulicznego;
- projekt organizacji ruchu ulicy Staszica;
projektu budowlano wykonawczego budowy małego ronda na skrzyżowaniu ulic
Grodzkiej Al. Wolności -Al. Batorego wraz z zabezpieczeniem i przełożeniem sieci
energetycznych, teletechnicznych, gazowej, wodociągowej i oświetlenia ulicznego;
- projekt organizacji ruchu skrzyżowania Al. Wolności-Grodzka-Al. Batorego;
- projekt organizacji ruchu ulic znajdujących się w obszarze pomiędzy rzeką Kamienicą ,

torami kolejowymi, ulicami Grodzką, Kilińskiego i Lwowska wraz z projektem
budowlanym wszystkich niezbędnych zmian wynikających ze zmiany organizacji ruchu
oraz zmian przebiegu komunikacji miejskiej (wyłukowania na skrzyżowaniach oraz
zatoki autobusowe zgodnie z wytycznymi MPK);
- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejącej sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniach wynikającej ze zmian organizacji ruchu ;
- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyżowania ulic Młyńskiej-ŚniadeckichPierackiego;
(po 5 egzemplarzy projektów budowlano- wykonawczych dla każdej z branż, po 4
egzemplarzy projektów organizacji ruchu dla każdej z ulic lub skrzyżowania, po 3 egz.
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej z branż, po 4 egz.
przedmiaru robót dla każdej z branż , po 2 egz. kosztorysu inwestorskiego dla każdej z
branż) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, pozwolenia wodno-prawnego odprowadzenia wód opadowych, pozwolenia
na budowę oraz materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie procedury przetargowej i z
pełnieniem nadzoru autorskiego
Rozdział IV - Zakres opracowania.
Przebicie ulicy Mickiewicza w Nowym Sączu na odcinku od Matejki do Bulwaru
Narwiku
Wykonanie podkładów do celów projektowych w skali 1:500 (1 egz. matryca i 3 egz.
reprodukcje z pieczątkami ODGiK, 2 egz. wykazu właścicieli i władających wraz z mapami
ewidencyjnymi z pieczątkami ODGiK)
Opracowanie dokumentacji - również w wersji elektronicznej na nośniku CD:
1.projekt budowlano wykonawczy budowy ulicy wraz z uzgodnieniem (5 egz.) ,
2.projektu budowlano wykonawczego sygnalizacji świetlnej Mickiewicza - Bulwar Narwiku,
Mickiewicza - Kopernika, Mickiewicza - Al. Wolności, Mickiewicza-Jagiellońska wraz z
uzgodnieniem (5 egz.);
3.projektu budowlano wykonawczego poszerzenia jezdni Bulwaru Narwiku o dodatkowe
dwa pasy ruchu na długości ok. 200 m wraz uzgodnieniem (5 egz.) oraz projektem
organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem (4 egz.);
4.projektu budowlano wykonawczego kanału opadowego na tym odcinku ulicy wraz z
wylotem do rzeki Kamienica i seperatorem oraz z uzgodnieniem (5 egz.);
5.projektu budowlano wykonawczego muru oporowego na długości ok. 185 m wraz z
uzgodnieniem (5 egz.)
6.projektu budowlano wykonawczego budowy oświetlenia na tym odcinku ulicy wraz z
uzgodnieniem (5 egz.);
7.projektu budowlano wykonawczego zabezpieczenia istniejących sieci energetycznych i
wodociągowej kolidujących z trasą projektowanej ulicy wraz z uzgodnieniem (5 egz.);
8.projekt organizacji ruchu ulicy Mickiewicza wraz z uzgodnieniem (4 egz.);
9.projektu budowlano wykonawczego przełożenie wlotu ulicy Morawskiego do Al.
Wolności wraz z zabezpieczeniem sieci energetycznych, gazowej i oświetlenia ulicznego
wraz z uzgodnieniem (5 egz.);
10.projektu budowlano wykonawczego przebudowy 2-ch nitek ulicy Staszica na odcinku od
ulicy Długosza do Al. Wolności uzgodnieniem (5 egz.) oraz zabezpieczeniem i
przełożeniem sieci energetycznych, gazowej, wodociągowej i oświetlenia ulicznego wraz
z uzgodnieniem (5 egz.);
11.projekt organizacji ruchu ulicy Staszica wraz z uzgodnieniem (4 egz.);
12.projektu budowlano wykonawczego budowy małego ronda na skrzyżowaniu ulic
Grodzkiej - Al. Wolności -Al. Batorego wraz z uzgodnieniem (5 egz.) oraz
zabezpieczeniem i przełożeniem sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowej,
wodociągowej i oświetlenia ulicznego wraz z uzgodnieniem (5 egz.);

13.projekt organizacji ruch skrzyżowania Al. Wolnosci-Grodzka-Al. Batorego wraz z
uzgodnieniem (4 egz.);
14.projekt organizacji ruchu ulic znajdujących się w obszarze pomiędzy rzeką Kamienicą ,
torami kolejowymi, ulicami Grodzką, Kilińskiego i Lwowska wraz z projektem
budowlanym wszystkich niezbędnych zmian wynikających ze zmiany organizacji ruchu
oraz zmian przebiegu komunikacji miejskiej (wyłukowania na skrzyżowaniach oraz zatoki
autobusowe zgodnie z wytycznymi MPK) wraz z uzgodnieniem (4 egz.);
15.projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejącej sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniach wynikającej ze zmian organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem (5 egz.);
16.projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyżowania ulic Młyńskiej-ŚniadeckichPierackiego wraz z uzgodnieniem (5 egz.);
17.opracowanie przedmiarów robót (4 egz.) - dla każdej z branż;
18.opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (3 egz.), - dla każdej z
branż;
19.opracowanie kosztorysów inwestorskich (2 egz.) - dla każdej z branż;
20.opracowanie operatu wodno-prawnego odprowadzenia wód opadowych (3 egz.) wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego;
21.sporządzenie w imieniu Inwestora wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanie prawomocnej
decyzji ;
22.sporządzenie w imieniu Inwestora wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę;
23.uczestniczenie w uzgodnieniach na każdym etapie opracowywania projektu , jak również
uzyskania zgody na wejścia w teren z robotami i uzupełnianie ich w trakcie wydawania
decyzji pozwolenia na budowę;
24.pełnienie nadzoru autorskiego.
Opracowanie dokumentacji uznaje się za kompletne po uzyskaniu decyzji pozwolenia na
budowę.
Wymaga się aby przedmiotowe opracowania odpowiadały wymogom:
1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze
zm.);
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389);
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
nr 202 poz. 2072);
4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia dokonania
przez oferenta wizji lokalnej w terenie.
Rozdział IV - Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Rozdział V- Opis przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie;
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Rozdział VI – Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające na zasadach określonych w art. 67 ust 1
pkt. 6.
Rozdział VII - Termin wykonania zamówienia.
1. 30.05.2007 r w zakresie wykonania projektów budowlano - wykonawczych,
przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów
inwestorskich oraz sporządzenia wniosku na pozwolenie na budowę.
Rozdział VIII - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust 1 ustawy.
2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
pod uwagę będą brane oferty wykonawców:
a) wpisanych do rejestru lub zgłoszonych do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarcze
b) dysponujących odpowiednio wykwalifikowanym personelem do projektowania w
następujących specjalnościach :
· instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, sanitarnych, gazowych i co – bez
ograniczeń,
· drogowej,
· sieci energetycznej i telekomunikacyjnej – bez ograniczeń
- będących jednocześnie członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia pod uwagę będą brane oferty
oferentów którzy w ciągu 3 ostatnich lat wykonali z należytą starannością przynajmniej 1
zamówienie swoim rodzajem i wartością odpowiadające przedmiotowi zamówienia.
4. W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, zamawiający będzie rozpatrywał oferty wykonawców którzy są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej.
5. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców wymogów określonych
w ustawie i w specyfikacji w zakresie jakości oferty, a mianowicie pod uwagę będą brane
oferty zawierające komplet ważnych oświadczeń i wymaganych specyfikacją dokumentów.
Rozdział IX - Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. OŚWIADCZENIE: zamawiający wymaga, aby wykonawca załączył do oferty
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy załącznik nr 1 do specyfikacji;
2. DOKUMENTY potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art 22 ust. 1
ustawy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie
takich uprawnień - decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, zaświadczenie z
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – wg wymagań określonych w Rozdz. VIII
pkt 2 b) specyfikacji,
c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dokumentacji projektowych, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością tej, która stanowi przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2. Wymagania określa Rozdział VIII pkt 3,
d) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .
3. Dokumenty, o których mowa w tym rozdziale, należy przedstawić w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność każdej zapisanej strony z oryginałem przez wykonawcę.
Rozdział X - Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami w formie
pisemnej oraz za pośrednictwem faksu.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacji przekazane za pomocą telefaksu
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Rozdział XI - Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami.
1. Stosownych wyjaśnień udzielają: mgr inż. Łucja Poczynek Miejski Zarząd Dróg w Nowym
Sączu tel. 0-18 442 79 67 w godz. 10:00 –12:00 od poniedziałku do piątku.
2. Przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do
zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Pytania winny być składane na piśmie.
Dopuszcza się sposób porozumiewania za pośrednictwem faksu.
4. Zamawiający udzieli niezwłocznie pytającemu odpowiedzi na piśmie, przesyłając
jednocześnie treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację, chyba
że prośba wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert,
bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni powyższe na stronie internetowej.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmodyfikować treść
dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego.
Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane
wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikacje i będą dla nich wiążące.
Rozdział XII - Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Rozdział XIII - Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział XIV – Opis sposobu przygotowania ofert.
1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2.Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem

maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami
drukowanymi,
3.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę – osoby uprawnione do
składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w
imieniu wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz
przepisami prawa.
4.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy – osoba inna niż wynikająca z dokumentu określonego w Rozdz. IX pkt 2 a),
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń
woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
5.Pod uwagę będą brane oferty, które po przyjęciu doprowadzą do zawarcia ważnej i
pozbawionej wad umowy, stanowiące stanowczą propozycję zawarcia tejże umowy,
zawierające co najmniej konieczne (istotne) elementy jej treści.
6.Oferta jako stanowcza propozycja zawarcia umowy, powinna zawierać bezwarunkowe
przyrzeczenie istotnych warunków kontraktu. Dla ułatwienia ofertę można sporządzić
według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji .
7.Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność –
zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości
oferty, kolejne ponumerowanie stron itp.
8.Zamawiający zaleca aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie
(opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie
w zależności od części zamówienia (pakietu) na jaki zostanie złożona oferta. : „Przebicie
ulicy Mickiewicza w Nowym Sączu”
9.Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy,
aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
10.Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.
11.Przed sporządzeniem oferty wykonawca winien zdobyć wszystkie informacje niezbędne do
sporządzenia oferty.
12.Oferta wspólna.
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
b) Podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum, małżonkowie itp.)
ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia,
c) W przypadku, o którym mowa w pkt a), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) Dla ułatwienia spełnienia wymogów ustawowych wykonawcy występujący wspólnie
mogą posłużyć się oświadczeniem o solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia oraz o ustanowieniu pełnomocnika, o którym mowa
w ppkt c) wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji. W przypadku
dokonania wyboru wykonawcy, którym są podmioty działające wspólnie dokonana
zostanie zmiana wzorca umowy uwzględniająca tę okoliczność,
e) Przepisy ustawy i wymagania specyfikacji dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt a). W przypadku dokonania
wyboru wykonawcy, którym są podmioty działające wspólnie dokonana zostanie
uwzględniająca tę okoliczność zmiana wzorca umowy.
Rozdział XV – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego,
a) adres: Miejski Zarząd Dróg, 33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 30,
b) w terminie do dnia 10 sierpnia 2006 r. do godz. 10:00.

2. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub
wycofać ofertę, powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty winno być złożone na
piśmie w takich przypadkach koperta lub opakowanie powinno być opatrzone napisem
„Zmiana oferty”.
3. Po upływie terminu składnia ofert żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana.
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania po upływie
terminu na złożenie protestu.
5. Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do
zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. :
a) Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30
b) w dniu 10 sierpnia 2005 r. o godz. 10 15
Rozdział XVI - Opis sposobu obliczenia ceny.
1.Cena ofertowa jest ceną ryczałtową brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za
wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu
zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
usługi, a także koszty nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania tj. podatek VAT,
ubezpieczenie OC, wszelkie prace przygotowawcze, koszty nadzoru autorskiego,
ewentualnego uzyskania zgód wejścia w teren, uzyskania w imieniu inwestora decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowę itp.
2.Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen
materiałów czy stawek robocizny - jakie kształtować się będą w okresie realizacji
przedmiotu zamówienia.
3.Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, jest zobowiązany do zdobycia
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Rozdział XVII – Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.
Rozdział XVIII – Opis kryteriów którymi zamawiający będzie kierował się przy
wyborze oferty.
1. Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następujących kryteriów :
Cena - 100 %
2. Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają
ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg. następującej formuły :
Wskaźnik ceny = Cena minimalna / Cena badana x 100,00
Rozdział XIX – Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Po zakończeniu przetargu wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zawrze umowę w
terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż
przed upływem terminu związania ofertą.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą
przesłanki unieważnienia postępowania.

Rozdział XX – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie przewiduje się.
Rozdział XXI – Ogólne warunki umowy.
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zawartych w niej klauzul.
Rozdział XXII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcom a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy przysługują środki odwoławcze, a to protest i odwołanie oraz skarga do sądu na
zasadach zawartych w dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy.
2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku
zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie
ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego.
3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z
zastrzeżeniem pkt 4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do
zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
4. Protest dotyczący postanowień specyfikacji wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem
terminu składania ofert.
Rozdział XXIII – Wykaz załączników do specyfikacji.
1. Zał. nr 1 – oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy,
2. Zał. nr 2 – wykaz wykonanych usług,
3. Zał. nr 3– formularz oferty,
4. Zał. nr 4 – oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia oraz o ustanowieniu pełnomocnika,
5. Zał. nr 5 – projekt umowy,
6. Zał. nr 6a - Opis planu przestrzennego miasta – ul. Mickiewicza
7. Zał. nr 6b – wyrys z planu przestrzennego miasta – ul. Mickiewicza
8. Zał. nr 7a - Opis planu przestrzennego miasta – ul. Morawskiego
9. Zał. nr 7b – wyrys z planu przestrzennego miasta – ul. Morawskiego
10.Zał. nr 8 – koncepcja ul. Staszica
11.Zał. nr 9 - Koncepcja ronda Grodzka – Al. Wolności
12.Zał. nr 10 – Koncepcja organizacji ruchu Śródmieścia związana z przebudową ul.
Mickiewicza

ZATWIERDZIŁ:
...........................................................................................
( imię i nazwisko osoby zatwierdzającej oraz pieczęć)

dnia 25.07.2006 r

Załącznik nr 1 do specyfikacji
....……….......…………………….
/pieczęć firmowa/

OŚWIADCZENIE
I. Oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności na podst. art. 24 ust. 1
ustawy, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
II. Równocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż niezależnie od wyżej wymienionych przypadków
powodujących wykluczenie z postępowania, zostanę z tego postępowania wykluczony także w razie zaistnienia
okoliczności wymienionych art. 24 ust. 2 ustawy, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się również wykonawców, którzy:
1. wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace
projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych
autorów;
2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających
spełnianie tych warunków;
4. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie
okresu związania ofertą.

Prawdziwość
powyższych
danych
potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

własnoręcznym

podpisem,

Miejscowość ………….....……….....… Data: .............…...............…

....................................................
/podpis – podpisy/

świadom

Załącznik nr 2 do specyfikacji

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT USŁUG
PROJEKTOWYCH

Lp.

Przedmiot
realizowanej usługi

Data rozpoczęcia
realizacji m-c / rok

Data zakończenia
realizacji m-c / rok

Wartość usługi w
zł. brutto

Nazwa, adres i
telefon
Zamawiającego

2

3

4

5

6

Miejscowość ...........................................data .................................

...........................................
Podpis wykonawcy

Załącznik nr 3 do specyfikacji
.............................................................................................
.............................................................................................
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)
.............................................................................................
.............................................................................................
telefon, faks, e-mail
.............................................................................................
(NIP, Regon)

OFERTA
WYKONANIA USŁUGI OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego „Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowych:
Przebicia ulicy Mickiewicza w Nowym Sączu na odcinku od ulicy Matejki do
Bulwaru Narwiku wraz z poszerzeniem Bulwaru Narwiku dla dodatkowych pasów
ruchu na długości 200 m, przełożeniem wylotu ulicy Morawskiego do Al. Wolności oraz
małym rondem na skrzyżowaniu ulic Alei Wolności -Grodzka.
ogłoszonego przez zamawiającego Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu oferuję wykonanie
zamówienia, za cenę ryczałtową w wysokości:
……………………………………………………................................. zł netto
podatek VAT w wysokości ...…............% ,

......................................zł

……………………………………………………................................. zł brutto
/słownie.....................................................................................................................................
.................................................................................../
w tym:
ulica Mickiewicza
podkład geodezyjny

........................................zł brutto

branża drogowa

.......................................zł brutto

sygnalizacja świetlna

........................................zł brutto

branża sieci kanalizacji opadowej

......................................zł brutto

branża sieci elektrycznej

......................................zł brutto

branża sieci oświetlenia ulicznego

......................................zł brutto

branża konstrukcyjna (mury)

.....................................zł brutto

poszerzenie Bulwaru Narwiku

.....................................zł brutto

przełożenie wlotu Morawskiego

.....................................zł brutto

przebudowa ulicy Staszica

.....................................zł brutto

małe rondo Grodzka-Al.Wolności

...................................zł brutto

przebudowa skrzyżowania Młyńska-Śniadeckich
inne w tym projekty organizacji ruchu

...................................zł brutto
...................................zł brutto

2. Zamówienie będę realizować w terminie:
a) Do 30.05.2007 r wykonam: projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i kosztorysy inwestorskie dla
przedmiotowej części zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
5. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji projekt umowy został zaakceptowany i załączony
do oferty oraz zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
7. Oświadczam, że cała oferta składa się z ......... stron, w tym: z niniejszej oferty oraz:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej,
c) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,
d) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,
e) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
f) zaakceptowanego wzorca umowy.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były wymagane
przez zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania;
· ...................................................
· ...................................................
· ..................................................

Miejscowość i data : ................................................

........................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do specyfikacji

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczamy, że składając ofertę wspólną, ponosimy solidarną
odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia dotyczącego
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Jednocześnie ustanawiamy pełnomocnika ..........................................
do: reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia /
reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego.*
Firma – podmiot

Firma – podmiot

Firma – podmiot

/pieczęć firmowa/

/pieczęć firmowa/

/pieczęć firmowa/

………………………………
………………………………
………………………………
imię i nazwisko osoby uprawnionej imię i nazwisko osoby uprawnionej imię i nazwisko osoby uprawnionej
do reprezentowania
do reprezentowania
do reprezentowania

……………………………
/podpis/

……………………………
/podpis/

……………………………
/podpis/

Miejscowość .................................. data .................................................

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do specyfikacji

PROJEKT
UMOWA–PROJEKT
na wykonanie prac projektowych
zawarta w dniu ...........................pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Nowym Sączu,
zwanym dalej “Zleceniodawcą” reprezentowanym przez:
Dyrektora inż. Żytkowicza Czesława
Głównego Księgowego mgr Mariana Florczyka
a ................................................................................................................................................
zarejestrowaną ...................................................................zwanym dalej “Zleceniobiorcą”,
reprezentowaną przez ...............................................................................................................
...............................................................................................................................................
1.
2.

W
wyniku
przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) strony zawierają
umowę o następującej treści:
§1
1.Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Przebicia ulicy Mickiewicza w Nowym Sączu na odcinku od ulicy Matejki do
Bulwaru Narwiku wraz z poszerzeniem Bulwaru Narwiku dla dodatkowych pasów
ruchu na długości 200 m, przełożeniem wylotu ulicy Morawskiego do Al. Wolności
oraz małym rondem na skrzyżowaniu ulic Alei Wolności -Grodzka.
zwanej dalej “projektem” albo „nadzorem"
Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:
Wykonanie podkładów do celów projektowych w skali 1:500 (1 egz. matryca i 3 egz.
reprodukcje z pieczątkami ODGiK, 2 egz. wykazu właścicieli i władających wraz z
mapami ewidencyjnymi z pieczątkami ODGiK)
Opracowanie dokumentacji - również w wersji elektronicznej na nośniku CD:
1.projekt budowlano wykonawczy budowy ulicy wraz z uzgodnieniem (5 egz.) ,
2.projektu budowlano wykonawczego sygnalizacji świetlnej Mickiewicza - Bulwar
Narwiku, Mickiewicza - Kopernika, Mickiewicza - Al. Wolności, MickiewiczaJagiellońska wraz z uzgodnieniem (5 egz.);
3.projektu budowlano wykonawczego poszerzenia jezdni Bulwaru Narwiku o dodatkowe
dwa pasy ruchu na długości ok. 200 m wraz uzgodnieniem (5 egz.) oraz projektem
organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem (4 egz.);
4.projektu budowlano wykonawczego kanału opadowego na tym odcinku ulicy wraz z
wylotem do rzeki Kamienica i seperatorem oraz z uzgodnieniem (5 egz.);
5.projektu budowlano wykonawczego muru oporowego na długości ok. 185 m wraz z
uzgodnieniem (5 egz.)
6.projektu budowlano wykonawczego budowy oświetlenia na tym odcinku ulicy wraz z
uzgodnieniem (5 egz.);
7.projektu budowlano wykonawczego zabezpieczenia istniejących sieci energetycznych i
wodociągowej kolidujących z trasą projektowanej ulicy wraz z uzgodnieniem (5 egz.);
8.projekt organizacji ruchu ulicy Mickiewicza wraz z uzgodnieniem (4 egz.);
9.projektu budowlano wykonawczego przełożenie wlotu ulicy Morawskiego do Al.
Wolności wraz z zabezpieczeniem sieci energetycznych, gazowej i oświetlenia
ulicznego wraz z uzgodnieniem (5 egz.);
10.projektu budowlano wykonawczego przebudowy 2-ch nitek ulicy Staszica na odcinku

od ulicy Długosza do Al. Wolności uzgodnieniem (5 egz.) oraz zabezpieczeniem i
przełożeniem sieci energetycznych, gazowej, wodociągowej i oświetlenia ulicznego
wraz z uzgodnieniem (5 egz.);
11.projekt organizacji ruchu ulicy Staszica wraz z uzgodnieniem (4 egz.);
12.projektu budowlano wykonawczego budowy małego ronda na skrzyżowaniu ulic
Grodzkiej - Al. Wolności -Al. Batorego wraz z uzgodnieniem (5 egz.) oraz
zabezpieczeniem i przełożeniem sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowej,
wodociągowej i oświetlenia ulicznego wraz z uzgodnieniem (5 egz.);
13.projekt organizacji ruch skrzyżowania Al. Wolnosci-Grodzka-Al. Batorego wraz z
uzgodnieniem (4 egz.);
14.projekt organizacji ruchu ulic znajdujących się w obszarze pomiędzy rzeką Kamienicą ,
torami kolejowymi, ulicami Grodzką, Kilińskiego i Lwowska wraz z projektem
budowlanym wszystkich niezbędnych zmian wynikających ze zmiany organizacji ruchu
oraz zmian przebiegu komunikacji miejskiej (wyłukowania na skrzyżowaniach oraz
zatoki autobusowe zgodnie z wytycznymi MPK) wraz z uzgodnieniem (4 egz.);
15.projekt budowlano-wykonawczy przebudowy istniejącej sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniach wynikającej ze zmian organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem (5 egz.)
16.projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyżowania ulic MłyńskiejŚniadeckich-Pierackiego wraz z uzgodnieniem (5 egz.)
17.opracowanie przedmiarów robót (4 egz.) - dla każdej z branż,
18.opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (3 egz.), - dla każdej
z branż,
19.opracowanie kosztorysów inwestorskich (2 egz.) - dla każdej z branż,
20.opracowanie operatu wodno-prawnego odprowadzenia wód opadowych (3 egz.) wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego
21.sporządzenie w imieniu Inwestora wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanie prawomocnej
decyzji
22.sporządzenie w imieniu Inwestora wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
23.uczestniczenie w uzgodnieniach na każdym etapie opracowywania projektu , jak
również
24.uzyskania zgody na wejścia w teren z robotami i uzupełnianie ich w trakcie wydawania
decyzji pozwolenia na budowę.
25.pełnienie nadzoru autorskiego.
2. Wymaga się aby projekt odpowiadał wymogom:
a)Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177
ze zm.);
b)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389);
c)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. nr 202 poz. 2072);
d)Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z późn. zm.).
6. Oznaczenie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiotu umowy: 74.23.22.00-6

§2
1.Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz
wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz że wykona
ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i
normatywami stosowanymi w budownictwie.
2.W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby (materiały i urządzenia)
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane, zwaną dalej “prawem budowlanym” oraz ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. O
wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
3.W projekcie określane będą jedynie parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
zastosowanych wyrobów. W braku takiej możliwości, projektant może wskazać nazwy
handlowe kilku typów wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów
równoważnych.
4.Wykonawca ma obowiązek przedstawić zamawiającemu ewentualne propozycje zmian
technologii, wyrobów lub sposobów realizacji wykonania przyszłych robót budowlanych,
jeżeli mogą one w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji inwestycji.
§3
1. Projekt zaopatrzony będzie w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie wykonawcy,
że jest wykonany zgodnie z umową i Polską Normą oraz obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności wymienionymi w § 1 ust. 5, jak również, że został wydany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, z wymaganymi
uzgodnieniami, opiniami oraz sprawdzeniami. Wykaz opracowań oraz pisemne
oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi integralną część przedmiotu odbioru.
2. Do wykonania pracy wykonawca wyznacza następujący zespół projektantów (jeżeli będą):
a) .............................................................
b) ............................................................
c) ............................................................
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w razie potrzeby udział w opracowaniu
projektowym osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez
te osoby opracowań projektowych.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobom nie wymienionym w
ust. 2 tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.
5. Za prace podwykonawców, wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność – jak za swoje
prace.
6. Wykonawca oświadcza, i zapewnia zamawiającego, że posiada do projektu wszystkie
prawa majątkowe i może je przenieść na zamawiającego w zakresie określonym w
umowie.
7. Wykonawcy przystępujący wspólnie do wykonania zamówienia odpowiadają wobec
Zamawiającego solidarnie. Umowa o wspólne wykonanie zamówienia stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że wykonane prace objęte umową nie mają wad prawnych i
fizycznych.
§4
1.Strony ustalają wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy w formie ryczałtu na
łączną wartość:
brutto: .................. zł. (słownie: ...........................................................................................)
w tym podatek VAT ...... % w wysokości ......................... zł,
oraz oświadczają, że wynagrodzenie to nie ulegnie zmianie do dnia ostatecznego przyjęcia
projektu przez zamawiającego.

2.Koszty opłat z tytułu ewentualnych wystąpień, uzgodnień, opinii, pozwoleń, sprawdzeń,
zmian oraz uzupełnień ponosi Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia
ryczałtowego.
3.Odbiór prac nastąpi odbiorami częściowymi u Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty ich
dostarczenia, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania odbiorów poprzez specjalnie powołaną
komisję, która dokona sprawdzenia przedłożonego projektu.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania odbioru, jeżeli projekt ma wady lub został
sporządzony niezgodnie z treścią umowy albo pisemnymi ustaleniami stron.
§5
1. Podstawą rozliczeń między stronami będzie faktura /rachunek/ wystawiona po podpisaniu
protokołu odbioru prac.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo za wykonane prace, określone w § 6 w ciągu
21 dni licząc od daty doręczenia faktury /rachunku/.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami i obciąża Wykonawcę.
4. Realizacja faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.
§6
1.Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski nieodpłatnie. Podstawą stwierdzenia
wykonania nadzoru są wpisy w dokumentacji budowlanej.
2.Wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy ponosi Wykonawca w tym koszty opłat
z tytułu wystąpień, uzgodnień, opinii, pozwoleń sprawdzeń, podatków ponosi Wykonawca
w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego.
§7
Sprawowanie nadzoru autorskiego (w tym pobyt na budowie) odbywać się ma na żądanie /
telefon, fax/ Zamawiającego, Kierownika budowy lub właściwego organu w terminie 3 dni
licząc od daty żądania w szczególności w zakresie:
1)stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
2)uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonywanie nadzoru autorskiego ma znaleźć potwierdzenie
stosownym wpisem w dzienniku budowy oraz w sporządzonym protokole nadzoru
autorskiego, który będzie potwierdzony przez Kierownika budowy i Zamawiającego .
§8
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać projekt Zamawiającemu za protokołem
zdawczo-odbiorczym w terminie : do 30.05.2007 r.
2.W związku z zobowiązaniem Wykonawcy do nieodpłatnego pełnienia nadzoru
autorskiego, w przypadku gdy nadzór autorski nie będzie wykonywany w terminie
określonym w ust. 1 zapisy niniejszej umowy dot. nadzoru autorskiego będą obowiązywać
do dnia upływu rekojmi wykonawcy robót budowlanych.
§9
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów umownych określonych w § 8,
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych za zwłokę w wysokości 1 %
wartości umowy za każdy dzień zwłoki .
2. W przypadku nie wywiązywania się z pełnienia funkcji nadzoru autorskiego
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 30 zł za każdy
dzień zwłoki .

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub prze Zamawiającego z
przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wys. 10 % wartości umowy.
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień
zwłoki.
5. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, niezależnie od kar,
koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.
6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z
niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może,
niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
§ 10
1.Z chwilą zapłaty wynagrodzenia majątkowe prawa autorskie do projektu przechodzą na
Zamawiającego, co następuje bez dodatkowego wynagrodzenia.
2.Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością projektantów – autorów
projektu.
§ 11
1. W związku ze sprzedażą praw majątkowych Wykonawca zezwala Zamawiającemu na
bezpłatne korzystanie z projektu w sposób jaki uzna za stosowny w całości lub części, a w
szczególności zezwala na zaniechanie realizacji projektu w części lub całości.
2. Własność egzemplarzy projektu przechodzi na Zamawiającego.
3. Strony ustalają, że Zamawiający korzysta z projektu w zakresie jaki wynika z prawa
autorskiego na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie, a także w
zakresie najmu, dzierżawy, powielenia, utrwalenia, zwielokrotnienia.
§ 12
W razie przerwania prac projektowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
zobowiązany jest on zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane do tej daty prace. W
takim przypadku wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie protokołu stanu
zaawansowania prac, sporządzonego przy udziale Zamawiającego.
§ 13
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 14
1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy ze strony wkonawcy wyznacza się:……………………………… tel…………………………,
2. Zamawiający wyznacza do uzgodnień technicznych mgr inż Mannę Małgorzatę
3. Jako koordynatora ze strony zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza się: mgr inż. Łucję Poczynek, tel. 0-18 442-79-67,
§ 15
1.Rękojmia za wady prawne lub fizyczne projektu kończy się z upływem rękojmi za wady
wykonawcy robót budowlanych.
2.Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu

umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej
przedmiotem niniejszej umowy , nie krócej niż 3 lata licząc od daty odbioru końcowego
robót budowlanych, o których mowa wyżej .
§ 16
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania uzgodnionej dwustronnie formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177 ze zm.)
§ 18
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
§ 19
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
Załączniki :
1.Załącznik nr 1 - umowa o wspólne wykonanie zamówienia stanowi załącznik jeżeli taka
okoliczność wystąpi.

ZAMAWIAJĄCY

•
•

niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA

Załącznik nr 6 a do specyfikacji
10.KDz – pow. ok. 1.26 ha
Tereny komunikacji. Ustala się:
1. Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego
2. Przeznaczenie terenu – droga klasy zbiorczej zawierająca elementy:
a) jezdnia o szerokości 7 m
b) chodniki
c) urządzenia związane z potrzebami obsługi ruchu i zarządzania drogą
3. Szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z wyznaczoną na rysunku planu – min. 15 m dla
istniejącego odcinka i min. 20 m dla projektowanego odcinka
4. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
5. Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej

Załącznik nr 6 b do specyfikacji

Załącznik nr 7 a do specyfikacji
63.KDd – pow. ok. 0.20 ha
1. Tereny komunikacji. Ustala się:
2. Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego
3. Przeznaczenie terenu – droga klasy dojazdowej zawierająca elementy:
a) jezdnia o szerokości min. 5 m
b) chodniki
c) urządzenia związane z potrzebami obsługi ruchu i zarządzania drogą
4. Szerokość w liniach rozgraniczających – 12 m
5. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
6. Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej

Załącznik nr 7 b do specyfikacji

Załącznik nr 8 do specyfikacji

Załącznik nr 9 do specyfikacji

Załącznik nr 10 do specyfikacji

