
                                                                                                      Swarzędz, dnia 20.01.2023 roku  

Numer sprawy: WI.7010.10.2022-9                                                                                              

ZAPROSZENIE 

do złożenia propozycji cenowej na 

Opracowanie  pełnobranżowej  dokumentacji  projektowej  budowlanej  i  wykonawczej  wraz  z  uzyskaniem

decyzji umożliwiających realizację zadania pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Szumana

w Swarzędzu, na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Miasta Swarzędz wraz z przebudową nawierzchni

jezdni i chodnika oraz budową wiat rowerowych, autobusowych i parkingów"

     1. Nazwa Zamawiającego

     Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62 – 020 Swarzędz

     http://www.swarzedz.pl/

2. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot  zamówienia  stanowi  opracowanie  pełnobranżowej  dokumentacji  projektowej  budowlanej  i

wykonawczej  wraz  z  uzyskaniem  decyzji  umożliwiających  realizację  zadania  pod  nazwą  "Budowa  ścieżki

rowerowej w ciągu ulicy Szumana w Swarzędzu, na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Miasta Swarzędz wraz

przebudową nawierzchni jezdni i chodnika oraz budową wiat rowerowych, autobusowych i parkingów"

2. Projektant  w  trakcie  uzgadniania  rozwiązań  sytuacyjnych  musi  uwzględnić  opracowanie  do  3  wariantów

sytuacyjnych. Po uzyskaniu akceptacji zaproponowanych rozwiązań będą możliwe dalsze prace projektowe. 

3. Orientacyjny zakres inwestycji przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym.

4. W ramach dokumentacji projektowej należy opracować:

1) projekt drogowy (w ilości 5 szt.)

2) projekt odwodnienia (w ilości 5 szt)

3) projekt oświetlenia ulicznego (w ilości 5 szt)

4) projekty usunięcia kolizji z mediami a w przypadku konieczności (wynikającej z warunków technicznych)

projekty przebudowy sieci (w ilości 5 szt)

5) plansza zbiorcza uzbrojeń (w ilości 5 szt)

6) projekt zieleni wraz z inwentaryzacją istniejącej zieleni i małą architekturą (w ilości 5 szt)

7) kosztorysy ofertowe dla każdej z branż – wszystkie kosztorysy ofertowe spięte w jeden tom (w ilości 2 szt)

8) kosztorysy  inwestorskie  dla  każdej  z  branż  –  wszystkie  kosztorysy  inwestorskie  spięte  w  jeden  tom,

pierwsza strona opracowania musi zawierać zbiorcze zestawienie kosztorysów inwestorskich (w ilości 2

szt)

9) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej z branż – wszystkie specyfikacje techniczne

spięte w jeden tom (w ilości 2 szt.)

10) płyta CD/DVD z kompletem dokumentacji projektowej w formacie .pdf wraz z:

◦ zeskanowanym zatwierdzonym projektem z  wniosku  o  wydanie  decyzji  umożliwiającej  realizację

inwestycji (dodatkowo rysunki w wersji .dwg),

◦ skanami całości korespondencji prowadzonej na etapie projektowania,
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inwentaryzacją fotograficzną z okresu wykonywania dokumentacji projektowej,

11) płyta  CD/DVD  z  kompletem  dokumentacji  projektowej  przeznaczonej  do  ogłoszenia  przetargu,  tj.

dokumentacja  pozbawiona  kosztorysów inwestorskich  i  danych  osobowych  (wypisów,  oświadczeń  itp.

dokumentów)

12) wykaz  decyzji,  uzgodnień,  warunków itp.  dokumentów niezbędnych do  realizacji  zadania  z  podaniem

terminu ważności danego dokumentu – tabelaryczne zestawienie oraz kopie dokumentów,

13) dziennik / dzienniki budowy.

5. Przez 5 sztuk projektu należy rozumieć 2 sztuki projektu budowlanego i 3 sztuki technicznego.

6. Projektant w cenie ofertowej musi przewidzieć:

1) do 2 aktualizacji kosztorysów inwestorskich,

2) do 2 aktualizacji i dodatkowego zatwierdzenia stałej organizacji ruchu,

3) do 1 aktualizacji innych decyzji, warunków, uzgodnień itp. które są niezbędne do rozpoczęcia realizacji

zadania.

7. Projekty winny zawierać w szczególności:

1) roboty drogowe (z kolorystyką nawierzchni),

2) operat wodno – prawny – w przypadku jeśli wymagają tego przepisy,

3) uzgodnienia i opinie wymagane prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi,

4) kartę informacyjną przedsięwzięcia,

5) część dotyczącą umocnienia i ewentualnego odwodnienia wykopów,

6) projekt stałej organizacji ruchu, zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem,

7) część dotyczącą usunięcia kolizji, uzgodnionych z odpowiednimi zarządcami uzbrojenia,

8) plan sytuacyjno – wysokościowy z naniesionymi istniejącymi rzędnymi terenu potwierdzonymi przez geodetę oraz

projektowanymi rzędnymi nawierzchni w szczególności przy wjazdach do posesji,

9) kosztorysy  (które  winny  uwzględniać  nadzory  inspektorów  z  ramienia  właścicieli  mediów  w  przypadku  jeśli

uzgodnienia  właścicieli  mediów taki  obowiązek  nakładają  oraz  inne  koszt  np.  wykonania  projektu  tymczasowej

organizacji ruchu, wyłączenia prądu, oraz ewentualnego nadzoru archeologicznego),

10) opracowanie dotyczące zieleni 

(które winno zawierać:

-  wykonanie  inwentaryzacji  zieleni  w  obszarze  objętym  projektem  budowlanym,  w  tym  również  na  działkach

prywatnych w zakresie objętym projektem przyłączy, w tym określenie liczby drzew i powierzchni zajmowanej przez

krzewy - z  podaniem gatunku,  ogólnego stanu  zdrowotnego i  ewentualnych  widocznych uszkodzeń,  a  także z nr

ewidencyjnym działki na którym występuje,

- opis zabezpieczenia drzew i krzewów przed uszkodzeniami powodowanymi zmianą warunków gruntowo-wodnych w

wyniku realizacji inwestycji i pracą urządzeń na placu budowy),

10) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

11) oświadczenie o kompletności dostarczonej dokumentacji.

8. Biuro projektów ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym technologię wykonania i materiały przewidziane do

realizacji zadania objętego projektem wykonawczym.

9. Dokumentację opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczegółowego  zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. z dnia 16.09.2004 r.

10. W cenie ofertowej należy uwzględnić między innymi koszty uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii,

warunków,  map do celów projektowych,  projektów podziałów – jeśli  będzie  to  wymagane,  badań oraz koszty
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pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objętej dokumentacją projektową.

11. Dokumentację  projektową należy przekazać w kartonach do  archiwizacji  o  wymiarach 440x340x300mm ze

stałym wiekiem. Kartony należy czytelnie opisać z 2 stron, każdy z kartonów musi zawierać wykaz dokumentów,

które  się  w  nim znajdują.  Dokumentację  projektową  należy  przekazać  podzieloną  na  część  przeznaczoną  dla

Wykonawcy (dokumentacja pozbawiona kosztorysów inwestorskich),  Nadzoru i  Zamawiającego wraz z  płytami

CD. 

12. Projekt będzie finansowany z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 3 – Energia, Działanie 3.3 –

Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 – Inwestycje w obszarze

transportu miejskiego).

13. Zamawiający,  żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części  zamówienia, których wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 16.11.2023 roku.

4. Kod CPV

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

5. Miejsce realizacji zamówienia 

Swarzędz w województwie wielkopolskim.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, tj.:

1) Główny projektant - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej

bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,

poz. 2351 z późn. zm.) oraz minimum 4-letni staż pracy na stanowisku projektanta;

2) Projektant branży wodno- kanalizacyjnej  – osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z

późn. zm.) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3) Projektant branży elektrycznej  – osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uwaga! 

1. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  łączenia  w/w  funkcji  w  przypadku  gdy  ta  sama  osoba  posiada

wymagane uprawnienia oraz staż zawodowy w więcej niż jednej specjalności. 

2. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane
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zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane

obywatelom  państw  członkowskim  Unii  Europejskiej,  Konfederacji  Szwajcarskiej  lub  państw

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym)  z  zastrzeżeniem,  art.  12 a  oraz  innych przepisów ustawy Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.

Dz. U. z 2021r., poz. 1646 z późn. zm.). 

3. Zamawiający  wymaga,  aby  projektant  branży  drogowej  pełnił  funkcję  wiodącego  projektanta

(koordynatora prac) nad realizacją zamówienia. Koordynator będzie osobą, z którą Zamawiający będzie się

kontaktował we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy.

4. Staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania uprawnień do dnia otwarcia ofert.

5. W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z

ofertą: Oświadczenia  wskazującego  osoby  pełniące  funkcje  projektantów  w  trzech  branżach  -  na

formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.

6. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

-  dostarczenia  Zamawiającemu  kopii  dokumentów  potwierdzających  podstawę  do  pełnienia  funkcji  

projektanta  branży  drogowej,  projektanta  branży  instalacyjnej  i  projektanta  branży  elektrycznej,  

wskazanych  w  ofercie  Wykonawcy.  Jeżeli  Wykonawca  nie  dostarczy  powyższych  dokumentów,  

Zamawiający  potraktuje  to  jako  uchylanie  się  Wykonawcy  od  podpisania umowy  na  warunkach  

określonych w ofercie i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.

6.2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli wykonawcą

usług  dotyczących  opracowania  co  najmniej  dwóch  projektów  budowlanych,  wraz  z  uzyskaniem  decyzji

umożliwiających realizację zadania, dotyczących:

1) budowy ścieżki rowerowej o długości min. 700 mb każda,

2) budowy lub przebudowy nawierzchni jezdni o długości min. 700 mb każda,

3) budowy linii oświetlenia ulicznego o długości min. 700 mb każda,

4) budowy kanalizacji deszczowej o długości min. 700 mb każda,

Uwaga! 

Każda  z  usług  winna  być  potwierdzona  dokumentem  lub  dokumentami,  potwierdzającymi,  że  opracowania

projektowe zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

7. Kryteria oceny ofert. 

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Nr----nazwa kryterium------waga

1 -  Cena ofertowa brutto – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najkorzystniejsza cenowo. 

8. Termin składania ofert: 10.02.2023 r. 
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9. Miejsce i sposób składania ofert.

a) Ofertę należy złożyć poprzez portal Baza Konkurencyjności.

b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci pliku pdf opatrzonego

podpisem elektronicznym. 

c) Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do Zaproszenia-Formularz ofertowy)

d) Wraz z ofertą należy złożyć: 

• Załącznik nr 2 do Zaproszenia-Oświadczenie wskazujące osoby pełniące funkcję projektanta, 

• Załącznik nr 3 do Zaproszenia-Oświadczenie wskazujące doświadczenie biura projektowego, 

• Załącznik nr 5 do Zaproszenia-Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,

• Załącznik nr 6 do Zaproszenia-Klauzula informacyjna.

d) Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę

albo osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

10. Osoba do kontaktów:

Małgorzata Szymczak, mail: inwestycje@  swarzedz.pl , nr tel. 61 65 12 402. 

11. Informacje na temat zakresu wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:

a) Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) Wykonawcę, który będzie powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

w szczególności Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia.

W celu ustalenia czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie

wyjaśnień  (w  tym  złożenie  dowodów)  w  zakresie  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z

wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  zwróci  się  o  udzielenie  wyjaśnień  do

Wykonawców,  których zaoferowana cena  budzi  wątpliwości  lub których cena całkowita oferty jest  niższa o co

najmniej  30%  od  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  usług  lub  średniej

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

3. Oferta złożona po terminie składania ofert będzie podlegać odrzuceniu.

12. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Warunki zmiany umowy zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia.
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13. Inne postanowienia

Zamawiający informuje, że nie przewiduje:

a) możliwości składania ofert częściowych,

b) możliwości składania ofert wariantowych.

14. Załączniki

1) Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Formularz ofertowy,

2) Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Oświadczenie wskazujące osoby pełniące funkcje projektantów,

3) Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Oświadczenie wskazujące doświadczenie biura projektowego,

4)  Załącznik nr 4 do Zaproszenia - Projekt umowy, 

5) Załącznik nr 5 do Zaproszenia - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,

6) Załącznik nr 6 do Zaproszenia - Klauzula informacyjna, 

7) Załącznik nr 7 do Zaproszenia - Plan orientacyjny.
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