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Ogłoszenie nr 520957-N-2020 z dnia 2020-03-06 r.

Gmina Celestynów: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych na
terenie Gminy Celestynów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Celestynów, krajowy numer identyfikacyjny 13268965000000, ul.
ul. Regucka 3 , 05-430 Celestynów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7897060 w. 114,
e-mail k.bojanowska-niewczas@celestynow.pl, faks 227 897 011.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.celestynow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Tak
http://bip.celestynow.pl/public/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie,
gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Adres:
Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3 05-430 Celestynów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów
Numer referencyjny: RIZPiFZ.271.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
dróg gminnych na terenie Gminy Celestynów. Zamawiający podzielił zamówienie na 10 odrębnych
części postępowania: Część 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z
odwodnieniem drogi gminnej nr 270119W, tj. ul. Ludowej w miejscowości Celestynów, dz.
ewidencyjna nr 365, obr. 1-Celestynów, Gmina Celestynów o przybliżonej długości drogi 138 mb;
Część 2. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi
gminnej nr 270105W, tj. ul. Dębowej w miejscowości Celestynów, dz. ewidencyjna nr 378, 379, obr.
1-Celestynów, Gmina Celestynów o przybliżonej długości drogi 160 mb; Część 3. Wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem ulicy gminnej tj. ul.
Skupiewskiego wraz z 2 sięgaczami w miejscowości Celestynów, dz. ewidencyjna nr 905, obr.
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1-Celestynów, Gmina Celestynów, początek projektowanej ulicy od ul. Wrzosowej łącznie z dwoma
sięgaczami o przybliżonej długości drogi 180 mb; Część 4. Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem ciągu ulic gminnych: - nr 270133W ul. Radzińska w
miejscowości Celestynów, dz. ew. nr 148, obr 1- Celestynów, gmina Celestynów, na odcinku od ul.
Otwockiej do działki ew. nr 1354 o przybliżonej długości 380 mb. - ul. Sucharskiego w miejscowości
Celestynów, dz. ew. nr 135/10, 135/16, 1304, 1310, obr 1-. Celestynów, Gmina Celestynów o
przybliżonej długości 265 mb; - ul. Otwocka w miejscowości Celestynów, dz. ew. nr 130, 136/3, 137/1
obręb 1-Celestynów, Gmina Celestynów, na odcinku od ul. Otwockiej o przybliżonej długości 350 mb.
-ul. Zielona w miejscowości Celestynów, dz. Ew. nr 143/4, 142/4, obręb 1-Celestynów, Gmina
Celestynów o przybliżonej długości 150 mb. - ul. Zacisze w miejscowości Celestynów, dz. Ew. nr
141/5, 140/4 obreb 1- Celestynów, Gmina Celestynów o przybliżonej długości 140 mb. Część 5.
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr
271604W, tj. ul. Kolejowej w Starej Wsi, dz. ew. nr 705, obręb 12- Stara Wieś, Gmina Celestynów, na
odcinku od ulicy Fabrycznej do skrzyżowania z ul. Krasińskiego o przybliżonej długości drogi 205
mb. Część 6. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
ulic gminnych: - nr 270178W, tj. ul. Paprociowa w Zabieżkach, leżąca na dz. ew. nr 46, Gmina
Celestynów, obręb 14- Zabieżki, na odcinku od ul. Słowiczej do końca ulicy o przybliżonej długości
90 mb, -nr 270185W ul. Ziołowa w Zabieżkach leżąca na dz. ew. nr 37, obręb 14-Zabieżki o
przybliżonej długości 160 mb. Część 7. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy
wraz z odwodnieniem drogi gminnej dz. ew. nr 362 w miejscowości Jatne, obręb 5- Jatne, Gmina
Celestynów na odcinku od drogi powiatowej 2716W o przybliżonej długości ok. 673 mb. Część 8.
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej,
tj. ul. Sportowej w miejscowości Pogorzeli, Gmina Celestynów, obręb 10- Pogorzel, dz.ew.nr 1661,
624, 628 (powiat), 1354, 1353 leżącej wzdłuż linii kolejowej PKP łączącą się z ul. Otwocką o
przybliżonej długości 957 mb wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji
Drogowych (ZRID), zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zakres opracowania obejmować powinien również
skrzyżowanie ul. Sportowej z ul. Główną (droga powiatowa) oraz parkingi przy ul. Sportowej zgodnie
z Planem Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Pogorzel. Wykonawca przed
zaopiniowaniem lub zatwierdzeniem projektu lub złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) ma obowiązek uzgadniać z osobami odpowiedzialnymi za
realizację zamówienia ze strony Zamawiającego koncepcję przebudowy drogi stanowiącej przedmiot
zamówienia. Część 9. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z
odwodnieniem drogi gminnej dz. ew. nr 263/8 i 263/9 w miejscowości Ostrów, obręb 8-Ostrów, gmina
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Celestynów na odcinka od drogi krajowej nr S 17 w kierunku ul. Lubelskiej do cmentarza parafialnego
o przybliżonej długości ok. 600 mb, uwzględniając w opracowaniu chodnik oraz połączenie drogi z
budowanym wiaduktem nad drogą krajową S17. Część 10. Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem ciągu ulic gminnych tj.: -ul. Wesoła w Celestynowie,
dz. ew. nr 429/5, 430/3 obręb 1- Celestynów o przybliżonej długości drogi 248 mb; - ul. Widok w
Celestynowie, dz. ew. nr 1372 obręb-1 Celestynów o przybliżonej długości drogi 300 mb.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu
usług podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita
nie przekroczy 30 % wartości zamówienia podstawowego i została w niej uwzględniona. W
szczególności Zamawiający przewiduje w ramach tych zamówień wykonanie projektów/opracowań
/badań itp. nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, a których wykonanie okaże się
konieczne w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i będzie niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na
warunkach określonych w odrębnej umowie – zgodnej z treścią umowy podstawowej (zmianie może
ulec zakres zamówienia, termin jego wykonania lub wynagrodzenie Wykonawcy oraz inne elementy
niezbędne do realizacji zamówienia), po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia
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podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dla 1, 2, 3,4, 5,6,7,9,10 części postępowania - 150 dni od dnia
podpisania umowy. Dla 8 części postępowania - 210 dni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: dla I - III części postępowania
niż 10.000,00 zł, dla IV części postępowania niż 50.000,00 zł, dla V części postępowania niż
10.000,00 zł, dla VI części postępowania niż 17.000,00 zł, dla VII części postępowania niż
30.000,00 zł, dla VIII części postępowania niż 40.000,00 zł, dla IX części postępowania niż
30.000,00 zł, dla X części postępowania niż 20.000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) zdolności technicznej lub zawodowej: a. Wykonawca spełni ww.
warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: dla I - III części postępowania co
najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy /
przebudowy / modernizacji drogi o wartości min. 10.000 zł brutto dla IV części postępowania co
najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy /
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przebudowy / modernizacji drogi o wartości min. 50.000 zł brutto dla V części postępowania co
najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy /
przebudowy / modernizacji drogi o wartości min. 10.000 zł brutto dla VI części postępowania co
najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy /
przebudowy / modernizacji drogi o wartości min. 15.000 zł brutto dla VII części postępowania co
najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy /
przebudowy / modernizacji drogi o wartości min. 30.000 zł brutto dla VIII części postępowania co
najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy /
przebudowy / modernizacji drogi o wartości min. 40.000 zł brutto dla IX części postępowania co
najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy /
przebudowy / modernizacji drogi o wartości min. 30.000 zł brutto dla X części postępowania co
najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy /
przebudowy / modernizacji drogi o wartości min. 20.000 zł brutto W przypadku, gdy Wykonawca
składa ofertę na więcej niż jedną część, a wymagania co do tych części są tożsame Zamawiający
uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem i wiedzą dla jednej z
części postępowania. b) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował,
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do projektowania w zakresie dróg, który
jest aktualnie wpisany na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego (dotyczy I-X
części postępowania), UWAGA – w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części,
Zamawiający uzna za warunek spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem
pojedynczymi osobami, które będą świadczyły usługę - nie musi sumować ilości osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2)
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
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szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, 3) dokument potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy
sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w
szczególności: łączną cenę brutto (tj. za wykonanie przedmiotu zamówienia), zobowiązanie
dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów
oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień
SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianie
warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
SIWZ, 3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Zobowiązanie podmiotu
trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a Pzp – dokumenty należy złożyć wraz z
ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w
przeciwnym przypadku nie załączać do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena (C) - najniższa cena ofertowa brutto 60,00
rękojmia za wady (R)

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
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nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
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Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, która może nastąpić w trybie
przewidzianym przez Pzp za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z
uwzględnieniem art. 144 ust. 1 Pzp, w następującym zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 3) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 wraz
ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 4) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 3. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 2 powyżej
są następujące sytuacje: 1) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego; 2) wystąpienie następstw siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy,
a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację prac będących przedmiotem
umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 3) działania osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron; 4) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie
przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności; 5) nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy lub świadczenia jednej lub obu stron, 6) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są
korzystne dla Zamawiającego; 7) wstrzymywanie, opieszałość lub odmowa wydania uzgodnień,
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opinii, zatwierdzeń, decyzji przez organ/instytucję, jeżeli powyższe nie wynika z winy Wykonawcy; 8)
w przypadku udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu niniejszej umowy, zamówień, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 pzp; 9) w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1
pkt. 6 pzp, która to zmiana ma wpływ na realizację zamówienia podstawowego; 4. O wystąpieniu
okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Strony umowy poinformują się w formie pisemnej.
Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku oceni, czy Wykonawca
wykazał rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń
sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiający
wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 5. Zamawiający przewiduje również możliwość
dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług
w zakresie usług stanowiących przedmiot umowy – jeżeli ta zmiana będzie miała wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i
usług - Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w
zakresie wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, po wejściu w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia
dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W wypadku tej zmiany
wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 7. Zamawiający przewiduje
również możliwość wprowadzenia zmian nieistotnych do treści zawartej umowy, przy czym zmianę
uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w
pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział
inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną
umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie
rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu
wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych
niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. 8. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga
zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 9. W przypadku wyniknięcia
rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny
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sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy. 10. Wykonawca jest zobowiązany do
niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy
zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 11. W przypadku
niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie,
wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającą zgodnie z posiadanymi przez niego danymi
strony uznają za doręczoną.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

1 Nazwa:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
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nr:

drogi gminnej nr 270119W, tj. ul. Ludowej w miejscowości Celestynów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
drogi gminnej nr 270119W, tj. ul. Ludowej w miejscowości Celestynów, dz. ewidencyjna nr 365, obr.
1-Celestynów, Gmina Celestynów o przybliżonej długości drogi 138 mb. 2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) zaprojektowanie nawierzchni jezdni - należy uzgodnić rozwiązania z osobami odpowiedzialnymi za
realizację zamówienia ze strony Zamawiającego, 2) zjazdy z nowoprojektowanej drogi do posesji należy
zaprojektować w śladzie istniejących i w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 3) w przypadku
nieruchomości niezabudowanych zjazdy należy zlokalizować w uzgodnieniu z właścicielami
nieruchomości, a gdy nie będzie możliwy kontakt z nimi w uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za
realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. 3. Projekt budowlany i wykonawczy obejmie swym
zakresem m.in.: 1) projekt budowlano-wykonawczy – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej, 2) kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji
papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
– 2 egzemplarze w wersji papierowej; 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; 4) projektu stałej i czasowej
organizacji ruchu – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz
uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu; 5) badania geotechniczne w zakresie projektowanej
przebudowy drogi; 6) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartą w każdym
egzemplarzu projektu budowlanego; 7) inne opracowania wymagane przepisami prawa, które są
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; 8) inwentaryzację szaty roślinnej w celu
określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją i uzyskiwania
ewentualnych zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów; 9) uzyskane w Starostwie Powiatowym w
Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót
budowlanych. 4. Warunki wykonania przedmiotu umowy: 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej
przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie map do celów projektowych, map podziałowych na potrzeby
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskanie opinii z koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 2) wystąpienie z wnioskiem (o ile będzie
wymagane) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dla projektowanego przedsięwzięcia oraz uzyskanie
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dla Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 5. Wykonawca w ramach realizacji
przedmiotu umowy zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na roboty budowlane. 6. Wszystkie opłaty poniesione z tytułu realizacji
przedmiotu umowy m. in. wypisy, wyrysy, wnioski, upoważnienia, pełnomocnictwa i inne wymagane
dokumenty wymagane przez różne podmioty i instytucje ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia.
7. Wszystkie decyzje, opinie, warunki techniczne i inne uzgodnienia niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiązany jest pozyskiwać w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Wójta Gminy
Celestynów. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający wymagać będzie
ponownego pozyskania w/w dokumentów. 8. W celu uzyskania warunków, opinii, zatwierdzeń,
wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji lub uzyskania innych niezbędnych uzgodnień w zakresie
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca uzyska upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego.
Wykonawca w każdym przypadku poinformuje Zamawiającego o potrzebie uzyskania takiego
upoważnienia wraz z określeniem celu i organu/instytucji. Upoważnienie po przygotowaniu i podpisaniu
przez osoby reprezentujące Zamawiającego zostanie przekazane Wykonawcy. 9. Wykonawca będzie miał
obowiązek udzielania wszelkich wyjaśnień w przypadku zapytań ze strony organów/instytucji
dotyczących dokumentacji projektowej realizowanej w ramach przedmiotu umowy, a w przypadku
potrzeby zmiany dokumentacji projektowej na skutek tych zapytań lub postanowień – będzie musiał
dokonać niezbędnych korekt w zakresie dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z
powyższego obowiązku, wówczas zostaną naliczone kary przewidziane w zamówieniu, a po jej
zakończeniu potrącone należności z zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia i właściwego
usunięcia wad i usterek. 10. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do
odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. 11. Wykonawca zobowiązuje
się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego
niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie
Wykonawcy. 12. W przypadku konieczności zaprojektowania usunięcia kolizji przebudowywanej drogi z
innymi urządzeniami Wykonawca musi zapewnić osoby o właściwych uprawnieniach budowlanych do
projektowania we właściwej specjalności w celu wykonania projektu usunięcia kolizji. 13. Wykonawca
ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z
wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia a nadto za szkody
wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac. 14. Wykonawca ponosi
całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez
podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia. 15. Wykonawca w ramach ceny
określonej w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski w
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okresie realizacji przedmiotu umowy (robót budowlanych) od daty uprawomocnienia się pozwolenia na
budowę lub terminu milczącej zgody w przypadku zgłoszenia, jednak nie krócej niż przez okres 36
miesięcy. 16. Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, tzn. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 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. 17. W przypadku braku możliwości realizacji
inwestycji zgodnie z projektem z powodu jego wad i błędów kosztorysowych, projektant zobowiązany
jest uzupełnić projekt nieodpłatnie i pokryć koszty robót budowlanych, jako dodatkowych niezbędnych
do wykonania. 18. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i
uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 19. Przed opracowaniem
dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązanie
przedstawiając charakterystyczne parametry techniczne, koszty budowy oraz uczestniczyć w
konsultacjach społecznych z mieszkańcami. 20. Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych
na jej podstawie w procesie budowlanym materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych,
patentów i pochodzenia. Jeżeli przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych i
jakościowych w sposób dostatecznie dokładny, przy opisie takiego przedmiotu należy użyć wyrazu „lub
równoważny” oraz wskazać niezbędne parametry równoważności. 21. Przy sporządzaniu dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 22. W przypadku konieczności
aktualizacji części składowych dokumentacji – kosztorysów i przedmiarów, wykonawca dokona
nieodpłatnie aktualizację każdorazowo na wezwanie przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia
wezwania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem

Część
2 Nazwa:
nr:

drogi gminnej nr 270105W, tj. ul. Dębowej w miejscowości Celestynów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
drogi gminnej nr 270105W, tj. ul. Dębowej w miejscowości Celestynów, dz. ewidencyjna nr 378, 379,
obr. 1-Celestynów, Gmina Celestynów o przybliżonej długości drogi 160 mb. 2. Przedmiot umowy
obejmuje: 1) zaprojektowanie nawierzchni jezdni - należy uzgodnić rozwiązania z osobami
odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego, 2) zjazdy z nowoprojektowanej
drogi do posesji należy zaprojektować w śladzie istniejących i w uzgodnieniu z właścicielami
nieruchomości, 3) w przypadku nieruchomości niezabudowanych zjazdy należy zlokalizować w
uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, a gdy nie będzie możliwy kontakt z nimi w uzgodnieniu z
osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. 3. Projekt budowlany i
wykonawczy obejmie swym zakresem m.in.: 1) projekt budowlano-wykonawczy – 4 egzemplarze w
wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 2) kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar
robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; 3) specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej; 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej; 4) projektu stałej i czasowej organizacji ruchu – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1
egzemplarz w wersji elektronicznej oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu; 5) badania
geotechniczne w zakresie projektowanej przebudowy drogi; 6) informację dotyczącą bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia zawartą w każdym egzemplarzu projektu budowlanego; 7) inne opracowania wymagane
przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; 8)
inwentaryzację szaty roślinnej w celu określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów, które kolidują z
planowaną inwestycją i uzyskiwania ewentualnych zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów; 9) uzyskane
w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu
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pozwalającego na realizację robót budowlanych. 4. Warunki wykonania przedmiotu umowy: 1)
zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie map do celów projektowych,
map podziałowych na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz
uzyskanie opinii z koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 2) wystąpienie z
wnioskiem (o ile będzie wymagane) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o
uwarunkowaniach środowiskowych w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dla projektowanego przedsięwzięcia
oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 5. Wykonawca w
ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące
wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 6. Wszystkie opłaty poniesione z tytułu
realizacji przedmiotu umowy m. in. wypisy, wyrysy, wnioski, upoważnienia, pełnomocnictwa i inne
wymagane dokumenty wymagane przez różne podmioty i instytucje ponosi Wykonawca w ramach
wynagrodzenia. 7. Wszystkie decyzje, opinie, warunki techniczne i inne uzgodnienia niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest pozyskiwać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego tj. Wójta Gminy Celestynów. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu
Zamawiający wymagać będzie ponownego pozyskania w/w dokumentów. 8. W celu uzyskania
warunków, opinii, zatwierdzeń, wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji lub uzyskania innych
niezbędnych uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca uzyska upoważnienie do
reprezentowania Zamawiającego. Wykonawca w każdym przypadku poinformuje Zamawiającego o
potrzebie uzyskania takiego upoważnienia wraz z określeniem celu i organu/instytucji. Upoważnienie po
przygotowaniu i podpisaniu przez osoby reprezentujące Zamawiającego zostanie przekazane Wykonawcy.
9. Wykonawca będzie miał obowiązek udzielania wszelkich wyjaśnień w przypadku zapytań ze strony
organów/instytucji dotyczących dokumentacji projektowej realizowanej w ramach przedmiotu umowy, a
w przypadku potrzeby zmiany dokumentacji projektowej na skutek tych zapytań lub postanowień –
będzie musiał dokonać niezbędnych korekt w zakresie dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie
wywiąże się z powyższego obowiązku, wówczas zostaną naliczone kary przewidziane w zamówieniu, a
po jej zakończeniu potrącone należności z zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia i
właściwego usunięcia wad i usterek. 10. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. 11.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób
wskazanych w ofercie Wykonawcy. 12. W przypadku konieczności zaprojektowania usunięcia kolizji
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przebudowywanej drogi z innymi urządzeniami Wykonawca musi zapewnić osoby o właściwych
uprawnieniach budowlanych do projektowania we właściwej specjalności w celu wykonania projektu
usunięcia kolizji. 13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody
powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego
zamówienia a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac.
14. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w
związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia. 15.
Wykonawca w ramach ceny określonej w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany
będzie pełnić nadzór autorski w okresie realizacji przedmiotu umowy (robót budowlanych) od daty
uprawomocnienia się pozwolenia na budowę lub terminu milczącej zgody w przypadku zgłoszenia,
jednak nie krócej niż przez okres 36 miesięcy. 16. Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 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. 17. W
przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu jego wad i błędów
kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt nieodpłatnie i pokryć koszty robót
budowlanych, jako dodatkowych niezbędnych do wykonania. 18. Przedmiot zamówienia obejmuje
wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania
dokumentacji projektowej. 19. Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest
uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązanie przedstawiając charakterystyczne parametry
techniczne, koszty budowy oraz uczestniczyć w konsultacjach społecznych z mieszkańcami. 20.
Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych na jej podstawie w procesie budowlanym
materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia. Jeżeli
przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych w sposób dostatecznie
dokładny, przy opisie takiego przedmiotu należy użyć wyrazu „lub równoważny” oraz wskazać niezbędne
parametry równoważności. 21. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca
zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia. 22. W przypadku konieczności aktualizacji części składowych
dokumentacji – kosztorysów i przedmiarów, wykonawca dokona nieodpłatnie aktualizację każdorazowo
na wezwanie przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem

Część
3 Nazwa:
nr:

ulicy gminnej tj. ul. Skupiewskiego wraz z 2 sięgaczami w miejscowości Celestynów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem ulicy
gminnej tj. ul. Skupiewskiego wraz z 2 sięgaczami w miejscowości Celestynów, dz. ewidencyjna nr 905,
obr. 1-Celestynów, Gmina Celestynów, początek projektowanej ulicy od ul. Wrzosowej łącznie z dwoma
sięgaczami o przybliżonej długości drogi 180 mb. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 1) zaprojektowanie
nawierzchni jezdni - należy uzgodnić rozwiązania z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia
ze strony Zamawiającego, 2) zjazdy z nowoprojektowanej drogi do posesji należy zaprojektować w
śladzie istniejących i w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 3) w przypadku nieruchomości
niezabudowanych zjazdy należy zlokalizować w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, a gdy nie
będzie możliwy kontakt z nimi w uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze
strony Zamawiającego. 3. Projekt budowlany i wykonawczy obejmie swym zakresem m.in.: 1) projekt
budowlano-wykonawczy – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 2)
kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w
wersji elektronicznej; 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji
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papierowej; 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; 4) projektu stałej i czasowej organizacji ruchu – 4
egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz uzyskanie zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu; 5) badania geotechniczne w zakresie projektowanej przebudowy drogi; 6)
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartą w każdym egzemplarzu projektu
budowlanego; 7) inne opracowania wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia; 8) inwentaryzację szaty roślinnej w celu określenia ilości i rodzaju
drzew oraz krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją i uzyskiwania ewentualnych zezwoleń na
wycinkę drzew i krzewów; 9) uzyskane w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego
odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych. 4. Warunki wykonania
przedmiotu umowy: 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie map
do celów projektowych, map podziałowych na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej oraz uzyskanie opinii z koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu; 2) wystąpienie z wnioskiem (o ile będzie wymagane) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w trybie ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
dla projektowanego przedsięwzięcia oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych. 5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do
udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
inwestycji oraz na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 6.
Wszystkie opłaty poniesione z tytułu realizacji przedmiotu umowy m. in. wypisy, wyrysy, wnioski,
upoważnienia, pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty wymagane przez różne podmioty i
instytucje ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia. 7. Wszystkie decyzje, opinie, warunki
techniczne i inne uzgodnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany
jest pozyskiwać w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Wójta Gminy Celestynów. W przypadku
niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający wymagać będzie ponownego pozyskania w/w
dokumentów. 8. W celu uzyskania warunków, opinii, zatwierdzeń, wystąpienia z wnioskami o wydanie
decyzji lub uzyskania innych niezbędnych uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca uzyska upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego. Wykonawca w każdym
przypadku poinformuje Zamawiającego o potrzebie uzyskania takiego upoważnienia wraz z określeniem
celu i organu/instytucji. Upoważnienie po przygotowaniu i podpisaniu przez osoby reprezentujące
Zamawiającego zostanie przekazane Wykonawcy. 9. Wykonawca będzie miał obowiązek udzielania
wszelkich wyjaśnień w przypadku zapytań ze strony organów/instytucji dotyczących dokumentacji
projektowej realizowanej w ramach przedmiotu umowy, a w przypadku potrzeby zmiany dokumentacji
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projektowej na skutek tych zapytań lub postanowień – będzie musiał dokonać niezbędnych korekt w
zakresie dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku,
wówczas zostaną naliczone kary przewidziane w zamówieniu, a po jej zakończeniu potrącone należności
z zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia i właściwego usunięcia wad i usterek. 10.
Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do odpowiedniej organizacji
prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. 11. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do
prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie,
uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. 12. W przypadku
konieczności zaprojektowania usunięcia kolizji przebudowywanej drogi z innymi urządzeniami
Wykonawca musi zapewnić osoby o właściwych uprawnieniach budowlanych do projektowania we
właściwej specjalności w celu wykonania projektu usunięcia kolizji. 13. Wykonawca ponosi całkowitą
odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez
Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia a nadto za szkody wyrządzone osobom
trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac. 14. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność
cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę
obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia. 15. Wykonawca w ramach ceny określonej w
ofercie za realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski w okresie
realizacji przedmiotu umowy (robót budowlanych) od daty uprawomocnienia się pozwolenia na budowę
lub terminu milczącej zgody w przypadku zgłoszenia, jednak nie krócej niż przez okres 36 miesięcy. 16.
Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn.
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 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. 17. W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z
projektem z powodu jego wad i błędów kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt
nieodpłatnie i pokryć koszty robót budowlanych, jako dodatkowych niezbędnych do wykonania. 18.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do
prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 19. Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązanie przedstawiając charakterystyczne
parametry techniczne, koszty budowy oraz uczestniczyć w konsultacjach społecznych z mieszkańcami.
20. Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych na jej podstawie w procesie budowlanym
materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia. Jeżeli
przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych w sposób dostatecznie
dokładny, przy opisie takiego przedmiotu należy użyć wyrazu „lub równoważny” oraz wskazać niezbędne
parametry równoważności. 21. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca
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zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia. 22. W przypadku konieczności aktualizacji części składowych
dokumentacji – kosztorysów i przedmiarów, wykonawca dokona nieodpłatnie aktualizację każdorazowo
na wezwanie przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
ciągu ulic gminnych: nr 270133W ul. Radzińska w miejscowości Celestynów, ul.

Część
4 Nazwa:
nr:

Sucharskiego w miejscowości Celestynów, ul. Otwocka w miejscowości Celestynów,
ul. Zielona w miejscowości Celestynów, ul. Zacisze w miejscowości Celestynów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem
ciągu ulic gminnych: 1) nr 270133W ul. Radzińska w miejscowości Celestynów, dz. ew. nr 148, obr 1Celestynów, gmina Celestynów, na odcinku od ul. Otwockiej do działki ew. nr 1354 o przybliżonej
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długości 380 mb, 2) ul. Sucharskiego w miejscowości Celestynów, dz. ew. nr 135/10, 135/16, 1304, 1310,
obr 1-Celestynów, Gmina Celestynów o przybliżonej długości 265 mb, 3) ul. Otwocka w miejscowości
Celestynów, dz. ew. nr 130, 136/3, 137/1 obręb 1-Celestynów, Gmina Celestynów, na odcinku od ul.
Otwockiej o przybliżonej długości 350 mb, 4) ul. Zielona w miejscowości Celestynów, dz. Ew. nr 143/4,
142/4, obręb 1-Celestynów, Gmina Celestynów o przybliżonej długości 150 mb, 5) ul. Zacisze w
miejscowości Celestynów, dz. Ew. nr 141/5, 140/4 obreb 1- Celestynów, Gmina Celestynów o
przybliżonej długości 140 mb. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 1) zaprojektowanie nawierzchni jezdni należy uzgodnić rozwiązania z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony
Zamawiającego, 2) zjazdy z nowoprojektowanej drogi do posesji należy zaprojektować w śladzie
istniejących i w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 3) w przypadku nieruchomości
niezabudowanych zjazdy należy zlokalizować w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, a gdy nie
będzie możliwy kontakt z nimi w uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze
strony Zamawiającego. 3. Projekt budowlany i wykonawczy obejmie swym zakresem m.in.: 1) projekt
budowlano-wykonawczy – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 2)
kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w
wersji elektronicznej; 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji
papierowej; 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; 4) projektu stałej i czasowej organizacji ruchu – 4
egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz uzyskanie zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu; 5) badania geotechniczne w zakresie projektowanej przebudowy drogi; 6)
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartą w każdym egzemplarzu projektu
budowlanego; 7) inne opracowania wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia; 8) inwentaryzację szaty roślinnej w celu określenia ilości i rodzaju
drzew oraz krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją i uzyskiwania ewentualnych zezwoleń na
wycinkę drzew i krzewów; 9) uzyskane w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego
odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych. 4. Warunki wykonania
przedmiotu umowy: 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie map
do celów projektowych, map podziałowych na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej oraz uzyskanie opinii z koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu; 2) wystąpienie z wnioskiem (o ile będzie wymagane) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w trybie ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
dla projektowanego przedsięwzięcia oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych. 5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do

2020-03-06, 15:08

29 z 51

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d4071...

udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
inwestycji oraz na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 6.
Wszystkie opłaty poniesione z tytułu realizacji przedmiotu umowy m. in. wypisy, wyrysy, wnioski,
upoważnienia, pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty wymagane przez różne podmioty i
instytucje ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia. 7. Wszystkie decyzje, opinie, warunki
techniczne i inne uzgodnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany
jest pozyskiwać w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Wójta Gminy Celestynów. W przypadku
niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający wymagać będzie ponownego pozyskania w/w
dokumentów. 8. W celu uzyskania warunków, opinii, zatwierdzeń, wystąpienia z wnioskami o wydanie
decyzji lub uzyskania innych niezbędnych uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca uzyska upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego. Wykonawca w każdym
przypadku poinformuje Zamawiającego o potrzebie uzyskania takiego upoważnienia wraz z określeniem
celu i organu/instytucji. Upoważnienie po przygotowaniu i podpisaniu przez osoby reprezentujące
Zamawiającego zostanie przekazane Wykonawcy. 9. Wykonawca będzie miał obowiązek udzielania
wszelkich wyjaśnień w przypadku zapytań ze strony organów/instytucji dotyczących dokumentacji
projektowej realizowanej w ramach przedmiotu umowy, a w przypadku potrzeby zmiany dokumentacji
projektowej na skutek tych zapytań lub postanowień – będzie musiał dokonać niezbędnych korekt w
zakresie dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku,
wówczas zostaną naliczone kary przewidziane w zamówieniu, a po jej zakończeniu potrącone należności
z zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia i właściwego usunięcia wad i usterek. 10.
Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do odpowiedniej organizacji
prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. 11. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do
prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie,
uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. 12. W przypadku
konieczności zaprojektowania usunięcia kolizji przebudowywanej drogi z innymi urządzeniami
Wykonawca musi zapewnić osoby o właściwych uprawnieniach budowlanych do projektowania we
właściwej specjalności w celu wykonania projektu usunięcia kolizji. 13. Wykonawca ponosi całkowitą
odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez
Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia a nadto za szkody wyrządzone osobom
trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac. 14. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność
cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę
obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia. 15. Wykonawca w ramach ceny określonej w
ofercie za realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski w okresie
realizacji przedmiotu umowy (robót budowlanych) od daty uprawomocnienia się pozwolenia na budowę
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lub terminu milczącej zgody w przypadku zgłoszenia, jednak nie krócej niż przez okres 36 miesięcy. 16.
Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn.
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 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. 17. W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z
projektem z powodu jego wad i błędów kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt
nieodpłatnie i pokryć koszty robót budowlanych, jako dodatkowych niezbędnych do wykonania. 18.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do
prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 19. Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązanie przedstawiając charakterystyczne
parametry techniczne, koszty budowy oraz uczestniczyć w konsultacjach społecznych z mieszkańcami.
20. Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych na jej podstawie w procesie budowlanym
materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia. Jeżeli
przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych w sposób dostatecznie
dokładny, przy opisie takiego przedmiotu należy użyć wyrazu „lub równoważny” oraz wskazać niezbędne
parametry równoważności. 21. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca
zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia. 22. W przypadku konieczności aktualizacji części składowych
dokumentacji – kosztorysów i przedmiarów, wykonawca dokona nieodpłatnie aktualizację każdorazowo
na wezwanie przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie
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Cena

60,00

Rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem

Część
5 Nazwa:
nr:

drogi gminnej nr 271604W, tj. ul. Kolejowej w Starej Wsi

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi
gminnej nr 271604W, tj. ul. Kolejowej w Starej Wsi, dz. ew. nr 705, obręb 12- Stara Wieś, Gmina
Celestynów, na odcinku od ulicy Fabrycznej do skrzyżowania z ul. Krasińskiego o przybliżonej długości
drogi 205 mb. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 1) zaprojektowanie nawierzchni jezdni - należy uzgodnić
rozwiązania z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego, 2) zjazdy z
nowoprojektowanej drogi do posesji należy zaprojektować w śladzie istniejących i w uzgodnieniu z
właścicielami nieruchomości, 3) w przypadku nieruchomości niezabudowanych zjazdy należy
zlokalizować w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, a gdy nie będzie możliwy kontakt z nimi w
uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. 3. Projekt
budowlany i wykonawczy obejmie swym zakresem m.in.: 1) projekt budowlano-wykonawczy – 4
egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 2) kosztorys inwestorski,
ofertowy i przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej;
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej; 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej; 4) projektu stałej i czasowej organizacji ruchu – 4 egzemplarze w wersji
papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu; 5) badania geotechniczne w zakresie projektowanej przebudowy drogi; 6) informację dotyczącą
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartą w każdym egzemplarzu projektu budowlanego; 7) inne
opracowania wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia; 8) inwentaryzację szaty roślinnej w celu określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów,
które kolidują z planowaną inwestycją i uzyskiwania ewentualnych zezwoleń na wycinkę drzew i
krzewów; 9) uzyskane w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego
dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych. 4. Warunki wykonania przedmiotu umowy:
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1) zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie map do celów
projektowych, map podziałowych na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej oraz uzyskanie opinii z koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 2)
wystąpienie z wnioskiem (o ile będzie wymagane) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o
wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dla projektowanego
przedsięwzięcia oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 5.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na
pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 6. Wszystkie opłaty poniesione
z tytułu realizacji przedmiotu umowy m. in. wypisy, wyrysy, wnioski, upoważnienia, pełnomocnictwa i
inne wymagane dokumenty wymagane przez różne podmioty i instytucje ponosi Wykonawca w ramach
wynagrodzenia. 7. Wszystkie decyzje, opinie, warunki techniczne i inne uzgodnienia niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest pozyskiwać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego tj. Wójta Gminy Celestynów. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu
Zamawiający wymagać będzie ponownego pozyskania w/w dokumentów. 8. W celu uzyskania
warunków, opinii, zatwierdzeń, wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji lub uzyskania innych
niezbędnych uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca uzyska upoważnienie do
reprezentowania Zamawiającego. Wykonawca w każdym przypadku poinformuje Zamawiającego o
potrzebie uzyskania takiego upoważnienia wraz z określeniem celu i organu/instytucji. Upoważnienie po
przygotowaniu i podpisaniu przez osoby reprezentujące Zamawiającego zostanie przekazane Wykonawcy.
9. Wykonawca będzie miał obowiązek udzielania wszelkich wyjaśnień w przypadku zapytań ze strony
organów/instytucji dotyczących dokumentacji projektowej realizowanej w ramach przedmiotu umowy, a
w przypadku potrzeby zmiany dokumentacji projektowej na skutek tych zapytań lub postanowień –
będzie musiał dokonać niezbędnych korekt w zakresie dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie
wywiąże się z powyższego obowiązku, wówczas zostaną naliczone kary przewidziane w zamówieniu, a
po jej zakończeniu potrącone należności z zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia i
właściwego usunięcia wad i usterek. 10. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. 11.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób
wskazanych w ofercie Wykonawcy. 12. W przypadku konieczności zaprojektowania usunięcia kolizji
przebudowywanej drogi z innymi urządzeniami Wykonawca musi zapewnić osoby o właściwych
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uprawnieniach budowlanych do projektowania we właściwej specjalności w celu wykonania projektu
usunięcia kolizji. 13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody
powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego
zamówienia a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac.
14. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w
związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia. 15.
Wykonawca w ramach ceny określonej w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany
będzie pełnić nadzór autorski w okresie realizacji przedmiotu umowy (robót budowlanych) od daty
uprawomocnienia się pozwolenia na budowę lub terminu milczącej zgody w przypadku zgłoszenia,
jednak nie krócej niż przez okres 36 miesięcy. 16. Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 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. 17. W
przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu jego wad i błędów
kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt nieodpłatnie i pokryć koszty robót
budowlanych, jako dodatkowych niezbędnych do wykonania. 18. Przedmiot zamówienia obejmuje
wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania
dokumentacji projektowej. 19. Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest
uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązanie przedstawiając charakterystyczne parametry
techniczne, koszty budowy oraz uczestniczyć w konsultacjach społecznych z mieszkańcami. 20.
Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych na jej podstawie w procesie budowlanym
materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia. Jeżeli
przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych w sposób dostatecznie
dokładny, przy opisie takiego przedmiotu należy użyć wyrazu „lub równoważny” oraz wskazać niezbędne
parametry równoważności. 21. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca
zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia. 22. W przypadku konieczności aktualizacji części składowych
dokumentacji – kosztorysów i przedmiarów, wykonawca dokona nieodpłatnie aktualizację każdorazowo
na wezwanie przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem

Część
6 Nazwa:
nr:

ulic gminnych: ul. Paprociowa w Zabieżkach, ul. Ziołowa w Zabieżkach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem ulic
gminnych: 1) nr 270178W, tj. ul. Paprociowa w Zabieżkach, leżąca na dz. ew. nr 46, Gmina Celestynów,
obręb 14- Zabieżki, na odcinku od ul. Słowiczej do końca ulicy o przybliżonej długości 90 mb, 2) nr
270185W ul. Ziołowa w Zabieżkach leżąca na dz. ew. nr 37, obręb 14-Zabieżki o przybliżonej długości
160 mb. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 1) zaprojektowanie nawierzchni jezdni - należy uzgodnić
rozwiązania z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego, 2) zjazdy z
nowoprojektowanej drogi do posesji należy zaprojektować w śladzie istniejących i w uzgodnieniu z
właścicielami nieruchomości, 3) w przypadku nieruchomości niezabudowanych zjazdy należy
zlokalizować w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, a gdy nie będzie możliwy kontakt z nimi w
uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. 3. Projekt
budowlany i wykonawczy obejmie swym zakresem m.in.: 1) projekt budowlano-wykonawczy – 4
egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 2) kosztorys inwestorski,
ofertowy i przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej;
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej; 1 egzemplarz
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w wersji elektronicznej; 4) projektu stałej i czasowej organizacji ruchu – 4 egzemplarze w wersji
papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu; 5) badania geotechniczne w zakresie projektowanej przebudowy drogi; 6) informację dotyczącą
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartą w każdym egzemplarzu projektu budowlanego; 7) inne
opracowania wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia; 8) inwentaryzację szaty roślinnej w celu określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów,
które kolidują z planowaną inwestycją i uzyskiwania ewentualnych zezwoleń na wycinkę drzew i
krzewów; 9) uzyskane w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego
dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych. 4. Warunki wykonania przedmiotu umowy:
1) zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie map do celów
projektowych, map podziałowych na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej oraz uzyskanie opinii z koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 2)
wystąpienie z wnioskiem (o ile będzie wymagane) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o
wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dla projektowanego
przedsięwzięcia oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 5.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na
pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 6. Wszystkie opłaty poniesione
z tytułu realizacji przedmiotu umowy m. in. wypisy, wyrysy, wnioski, upoważnienia, pełnomocnictwa i
inne wymagane dokumenty wymagane przez różne podmioty i instytucje ponosi Wykonawca w ramach
wynagrodzenia. 7. Wszystkie decyzje, opinie, warunki techniczne i inne uzgodnienia niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest pozyskiwać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego tj. Wójta Gminy Celestynów. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu
Zamawiający wymagać będzie ponownego pozyskania w/w dokumentów. 8. W celu uzyskania
warunków, opinii, zatwierdzeń, wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji lub uzyskania innych
niezbędnych uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca uzyska upoważnienie do
reprezentowania Zamawiającego. Wykonawca w każdym przypadku poinformuje Zamawiającego o
potrzebie uzyskania takiego upoważnienia wraz z określeniem celu i organu/instytucji. Upoważnienie po
przygotowaniu i podpisaniu przez osoby reprezentujące Zamawiającego zostanie przekazane Wykonawcy.
9. Wykonawca będzie miał obowiązek udzielania wszelkich wyjaśnień w przypadku zapytań ze strony
organów/instytucji dotyczących dokumentacji projektowej realizowanej w ramach przedmiotu umowy, a
w przypadku potrzeby zmiany dokumentacji projektowej na skutek tych zapytań lub postanowień –
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będzie musiał dokonać niezbędnych korekt w zakresie dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie
wywiąże się z powyższego obowiązku, wówczas zostaną naliczone kary przewidziane w zamówieniu, a
po jej zakończeniu potrącone należności z zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia i
właściwego usunięcia wad i usterek. 10. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. 11.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób
wskazanych w ofercie Wykonawcy. 12. W przypadku konieczności zaprojektowania usunięcia kolizji
przebudowywanej drogi z innymi urządzeniami Wykonawca musi zapewnić osoby o właściwych
uprawnieniach budowlanych do projektowania we właściwej specjalności w celu wykonania projektu
usunięcia kolizji. 13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody
powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego
zamówienia a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac.
14. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w
związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia. 15.
Wykonawca w ramach ceny określonej w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany
będzie pełnić nadzór autorski w okresie realizacji przedmiotu umowy (robót budowlanych) od daty
uprawomocnienia się pozwolenia na budowę lub terminu milczącej zgody w przypadku zgłoszenia,
jednak nie krócej niż przez okres 36 miesięcy. 16. Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 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. 17. W
przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu jego wad i błędów
kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt nieodpłatnie i pokryć koszty robót
budowlanych, jako dodatkowych niezbędnych do wykonania. 18. Przedmiot zamówienia obejmuje
wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania
dokumentacji projektowej. 19. Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest
uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązanie przedstawiając charakterystyczne parametry
techniczne, koszty budowy oraz uczestniczyć w konsultacjach społecznych z mieszkańcami. 20.
Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych na jej podstawie w procesie budowlanym
materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia. Jeżeli
przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych w sposób dostatecznie
dokładny, przy opisie takiego przedmiotu należy użyć wyrazu „lub równoważny” oraz wskazać niezbędne
parametry równoważności. 21. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca
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zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia. 22. W przypadku konieczności aktualizacji części składowych
dokumentacji – kosztorysów i przedmiarów, wykonawca dokona nieodpłatnie aktualizację każdorazowo
na wezwanie przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem

Część
7 Nazwa:
nr:

drogi gminnej dz. ew. nr 362 w miejscowości Jatne, Gmina Celestynów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi
gminnej dz. ew. nr 362 w miejscowości Jatne, obręb 5- Jatne, Gmina Celestynów na odcinku od drogi
powiatowej 2716W o przybliżonej długości ok. 673 mb. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 1)
zaprojektowanie nawierzchni jezdni - należy uzgodnić rozwiązania z osobami odpowiedzialnymi za
realizację zamówienia ze strony Zamawiającego, 2) zjazdy z nowoprojektowanej drogi do posesji należy

2020-03-06, 15:08

38 z 51

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d4071...

zaprojektować w śladzie istniejących i w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 3) w przypadku
nieruchomości niezabudowanych zjazdy należy zlokalizować w uzgodnieniu z właścicielami
nieruchomości, a gdy nie będzie możliwy kontakt z nimi w uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za
realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. 3. Projekt budowlany i wykonawczy obejmie swym
zakresem m.in.: 1) projekt budowlano-wykonawczy – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej, 2) kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji
papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
– 2 egzemplarze w wersji papierowej; 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; 4) projektu stałej i czasowej
organizacji ruchu – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz
uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu; 5) badania geotechniczne w zakresie projektowanej
przebudowy drogi; 6) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartą w każdym
egzemplarzu projektu budowlanego; 7) inne opracowania wymagane przepisami prawa, które są
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia; 8) inwentaryzację szaty roślinnej w celu
określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją i uzyskiwania
ewentualnych zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów; 9) uzyskane w Starostwie Powiatowym w
Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót
budowlanych. 4. Warunki wykonania przedmiotu umowy: 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej
przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie map do celów projektowych, map podziałowych na potrzeby
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskanie opinii z koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 2) wystąpienie z wnioskiem (o ile będzie
wymagane) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dla projektowanego przedsięwzięcia oraz uzyskanie
dla Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 5. Wykonawca w ramach realizacji
przedmiotu umowy zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na roboty budowlane. 6. Wszystkie opłaty poniesione z tytułu realizacji
przedmiotu umowy m. in. wypisy, wyrysy, wnioski, upoważnienia, pełnomocnictwa i inne wymagane
dokumenty wymagane przez różne podmioty i instytucje ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia.
7. Wszystkie decyzje, opinie, warunki techniczne i inne uzgodnienia niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiązany jest pozyskiwać w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Wójta Gminy
Celestynów. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający wymagać będzie
ponownego pozyskania w/w dokumentów. 8. W celu uzyskania warunków, opinii, zatwierdzeń,
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wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji lub uzyskania innych niezbędnych uzgodnień w zakresie
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca uzyska upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego.
Wykonawca w każdym przypadku poinformuje Zamawiającego o potrzebie uzyskania takiego
upoważnienia wraz z określeniem celu i organu/instytucji. Upoważnienie po przygotowaniu i podpisaniu
przez osoby reprezentujące Zamawiającego zostanie przekazane Wykonawcy. 9. Wykonawca będzie miał
obowiązek udzielania wszelkich wyjaśnień w przypadku zapytań ze strony organów/instytucji
dotyczących dokumentacji projektowej realizowanej w ramach przedmiotu umowy, a w przypadku
potrzeby zmiany dokumentacji projektowej na skutek tych zapytań lub postanowień – będzie musiał
dokonać niezbędnych korekt w zakresie dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z
powyższego obowiązku, wówczas zostaną naliczone kary przewidziane w zamówieniu, a po jej
zakończeniu potrącone należności z zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia i właściwego
usunięcia wad i usterek. 10. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do
odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. 11. Wykonawca zobowiązuje
się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego
niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie
Wykonawcy. 12. W przypadku konieczności zaprojektowania usunięcia kolizji przebudowywanej drogi z
innymi urządzeniami Wykonawca musi zapewnić osoby o właściwych uprawnieniach budowlanych do
projektowania we właściwej specjalności w celu wykonania projektu usunięcia kolizji. 13. Wykonawca
ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z
wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia a nadto za szkody
wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac. 14. Wykonawca ponosi
całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez
podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia. 15. Wykonawca w ramach ceny
określonej w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski w
okresie realizacji przedmiotu umowy (robót budowlanych) od daty uprawomocnienia się pozwolenia na
budowę lub terminu milczącej zgody w przypadku zgłoszenia, jednak nie krócej niż przez okres 36
miesięcy. 16. Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, tzn. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 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. 17. W przypadku braku możliwości realizacji
inwestycji zgodnie z projektem z powodu jego wad i błędów kosztorysowych, projektant zobowiązany
jest uzupełnić projekt nieodpłatnie i pokryć koszty robót budowlanych, jako dodatkowych niezbędnych
do wykonania. 18. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i
uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 19. Przed opracowaniem
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dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązanie
przedstawiając charakterystyczne parametry techniczne, koszty budowy oraz uczestniczyć w
konsultacjach społecznych z mieszkańcami. 20. Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych
na jej podstawie w procesie budowlanym materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych,
patentów i pochodzenia. Jeżeli przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych i
jakościowych w sposób dostatecznie dokładny, przy opisie takiego przedmiotu należy użyć wyrazu „lub
równoważny” oraz wskazać niezbędne parametry równoważności. 21. Przy sporządzaniu dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 22. W przypadku konieczności
aktualizacji części składowych dokumentacji – kosztorysów i przedmiarów, wykonawca dokona
nieodpłatnie aktualizację każdorazowo na wezwanie przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia
wezwania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem

Część
8 Nazwa:
nr:

drogi gminnej, tj. ul. Sportowej w miejscowości Pogorzeli
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi
gminnej, tj. ul. Sportowej w miejscowości Pogorzeli, Gmina Celestynów, obręb 10- Pogorzel, dz.ew.nr
1661, 624, 628 (powiat), 1354, 1353 leżącej wzdłuż linii kolejowej PKP łączącą się z ul. Otwocką o
przybliżonej długości 957 mb wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji
Drogowych (ZRID), zgodnie z obowiązującą ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmować powinien również
skrzyżowanie ul. Sportowej z ul. Główną (droga powiatowa) oraz parkingi przy ul. Sportowej zgodnie z
Planem Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Pogorzel. 3. Wykonawca przed
zaopiniowaniem lub zatwierdzeniem projektu lub złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD) ma obowiązek uzgadniać z osobami odpowiedzialnymi za realizację
zamówienia ze strony Zamawiającego koncepcję przebudowy drogi stanowiącej przedmiot umowy. 4.
Przedmiot umowy obejmuje: 1) zaprojektowanie nawierzchni jezdni - należy uzgodnić rozwiązania z
osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego, 2) zjazdy z
nowoprojektowanej drogi do posesji należy zaprojektować w śladzie istniejących i w uzgodnieniu z
właścicielami nieruchomości, 3) w przypadku nieruchomości niezabudowanych zjazdy należy
zlokalizować w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, a gdy nie będzie możliwy kontakt z nimi w
uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. 5. Projekt
budowlany i wykonawczy obejmie swym zakresem m.in.: 1) projekt budowlano-wykonawczy – 4
egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 2) kosztorys inwestorski,
ofertowy i przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej;
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej; 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej; 4) projektu stałej i czasowej organizacji ruchu – 4 egzemplarze w wersji
papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu; 5) badania geotechniczne w zakresie projektowanej przebudowy drogi; 6) informację dotyczącą
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartą w każdym egzemplarzu projektu budowlanego; 7) inne
opracowania wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia; 8) inwentaryzację szaty roślinnej w celu określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów,
które kolidują z planowaną inwestycją i uzyskiwania ewentualnych zezwoleń na wycinkę drzew i
krzewów; 9) decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowych (ZRID), zgodnie z obowiązującą
ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 10)
projekt w zakresie włączenia w drogę powiatową należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w
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Otwocku. 6. Warunki wykonania przedmiotu umowy: 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu
zamówienia, w tym uzyskanie map do celów projektowych, map podziałowych na potrzeby uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskanie opinii z koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 2) wystąpienie ze skutecznym wnioskiem o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2031 z późn. zm.) oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej; 3) Wykonawca przed zaopiniowaniem lub zatwierdzeniem projektu lub złożeniem wniosku o
wydanie pozwolenia na budowę ma obowiązek uzgadniać z osobami odpowiedzialnymi za realizację
zamówienia ze strony Zamawiającego koncepcję przebudowy drogi stanowiącej przedmiot zamówienia;
4) wystąpienie z wnioskiem (o ile będzie wymagane) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o
wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dla projektowanego
przedsięwzięcia oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 7.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na
pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 8. Wszystkie opłaty poniesione
z tytułu realizacji przedmiotu umowy m. in. wypisy, wyrysy, wnioski, upoważnienia, pełnomocnictwa i
inne wymagane dokumenty wymagane przez różne podmioty i instytucje ponosi Wykonawca w ramach
wynagrodzenia. 9. Wszystkie decyzje, opinie, warunki techniczne i inne uzgodnienia niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest pozyskiwać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego tj. Wójta Gminy Celestynów. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu
Zamawiający wymagać będzie ponownego pozyskania w/w dokumentów. 10. W celu uzyskania
warunków, opinii, zatwierdzeń, wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji lub uzyskania innych
niezbędnych uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca uzyska upoważnienie do
reprezentowania Zamawiającego. Wykonawca w każdym przypadku poinformuje Zamawiającego o
potrzebie uzyskania takiego upoważnienia wraz z określeniem celu i organu/instytucji. Upoważnienie po
przygotowaniu i podpisaniu przez osoby reprezentujące Zamawiającego zostanie przekazane Wykonawcy.
11. Wykonawca będzie miał obowiązek udzielania wszelkich wyjaśnień w przypadku zapytań ze strony
organów/instytucji dotyczących dokumentacji projektowej realizowanej w ramach przedmiotu umowy, a
w przypadku potrzeby zmiany dokumentacji projektowej na skutek tych zapytań lub postanowień –
będzie musiał dokonać niezbędnych korekt w zakresie dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie
wywiąże się z powyższego obowiązku, wówczas zostaną naliczone kary przewidziane w zamówieniu, a
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po jej zakończeniu potrącone należności z zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia i
właściwego usunięcia wad i usterek. 12. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. 13.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób
wskazanych w ofercie Wykonawcy. 14. W przypadku konieczności zaprojektowania usunięcia kolizji
przebudowywanej drogi z innymi urządzeniami Wykonawca musi zapewnić osoby o właściwych
uprawnieniach budowlanych do projektowania we właściwej specjalności w celu wykonania projektu
usunięcia kolizji. 15. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody
powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego
zamówienia a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac.
16. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w
związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia. 17.
Wykonawca w ramach ceny określonej w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany
będzie pełnić nadzór autorski w okresie realizacji przedmiotu umowy (robót budowlanych) od daty
uprawomocnienia się pozwolenia na budowę lub terminu milczącej zgody w przypadku zgłoszenia,
jednak nie krócej niż przez okres 36 miesięcy. 18. Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 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. 19. W
przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu jego wad i błędów
kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt nieodpłatnie i pokryć koszty robót
budowlanych, jako dodatkowych niezbędnych do wykonania. 20. Przedmiot zamówienia obejmuje
wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania
dokumentacji projektowej. 21. Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest
uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązanie przedstawiając charakterystyczne parametry
techniczne, koszty budowy oraz uczestniczyć w konsultacjach społecznych z mieszkańcami. 22.
Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych na jej podstawie w procesie budowlanym
materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia. Jeżeli
przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych w sposób dostatecznie
dokładny, przy opisie takiego przedmiotu należy użyć wyrazu „lub równoważny” oraz wskazać niezbędne
parametry równoważności. 23. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca
zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia. 24. W przypadku konieczności aktualizacji części składowych
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dokumentacji – kosztorysów i przedmiarów, wykonawca dokona nieodpłatnie aktualizację każdorazowo
na wezwanie przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 210
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem

Część
9 Nazwa:
nr:

drogi gminnej dz. ew. nr 263/8 i 263/9 w miejscowości Ostrów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi
gminnej dz. ew. nr 263/8 i 263/9 w miejscowości Ostrów, obręb 8-Ostrów, gmina Celestynów na odcinka
od drogi krajowej nr S 17 w kierunku ul. Lubelskiej do cmentarza parafialnego o przybliżonej długości
ok. 600 mb, uwzględniając w opracowaniu chodnik oraz połączenie drogi z budowanym wiaduktem nad
drogą krajową S17. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 1) zaprojektowanie nawierzchni jezdni - należy
uzgodnić rozwiązania z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego,
2) zjazdy z nowoprojektowanej drogi do posesji należy zaprojektować w śladzie istniejących i w
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uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 3) w przypadku nieruchomości niezabudowanych zjazdy
należy zlokalizować w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, a gdy nie będzie możliwy kontakt z
nimi w uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. 3.
Projekt budowlany i wykonawczy obejmie swym zakresem m.in.: 1) projekt budowlano-wykonawczy – 4
egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 2) kosztorys inwestorski,
ofertowy i przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej;
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej; 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej; 4) projektu stałej i czasowej organizacji ruchu – 4 egzemplarze w wersji
papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu; 5) badania geotechniczne w zakresie projektowanej przebudowy drogi; 6) informację dotyczącą
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartą w każdym egzemplarzu projektu budowlanego; 7) inne
opracowania wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia; 8) inwentaryzację szaty roślinnej w celu określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów,
które kolidują z planowaną inwestycją i uzyskiwania ewentualnych zezwoleń na wycinkę drzew i
krzewów; 9) uzyskane w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego
dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych. 4. Warunki wykonania przedmiotu umowy:
1) zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie map do celów
projektowych, map podziałowych na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej oraz uzyskanie opinii z koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 2)
wystąpienie z wnioskiem (o ile będzie wymagane) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o
wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dla projektowanego
przedsięwzięcia oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 5.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na
pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 6. Wszystkie opłaty poniesione
z tytułu realizacji przedmiotu umowy m. in. wypisy, wyrysy, wnioski, upoważnienia, pełnomocnictwa i
inne wymagane dokumenty wymagane przez różne podmioty i instytucje ponosi Wykonawca w ramach
wynagrodzenia. 7. Wszystkie decyzje, opinie, warunki techniczne i inne uzgodnienia niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest pozyskiwać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego tj. Wójta Gminy Celestynów. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu
Zamawiający wymagać będzie ponownego pozyskania w/w dokumentów. 8. W celu uzyskania
warunków, opinii, zatwierdzeń, wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji lub uzyskania innych
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niezbędnych uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca uzyska upoważnienie do
reprezentowania Zamawiającego. Wykonawca w każdym przypadku poinformuje Zamawiającego o
potrzebie uzyskania takiego upoważnienia wraz z określeniem celu i organu/instytucji. Upoważnienie po
przygotowaniu i podpisaniu przez osoby reprezentujące Zamawiającego zostanie przekazane Wykonawcy.
9. Wykonawca będzie miał obowiązek udzielania wszelkich wyjaśnień w przypadku zapytań ze strony
organów/instytucji dotyczących dokumentacji projektowej realizowanej w ramach przedmiotu umowy, a
w przypadku potrzeby zmiany dokumentacji projektowej na skutek tych zapytań lub postanowień –
będzie musiał dokonać niezbędnych korekt w zakresie dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie
wywiąże się z powyższego obowiązku, wówczas zostaną naliczone kary przewidziane w zamówieniu, a
po jej zakończeniu potrącone należności z zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia i
właściwego usunięcia wad i usterek. 10. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. 11.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia
personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób
wskazanych w ofercie Wykonawcy. 12. W przypadku konieczności zaprojektowania usunięcia kolizji
przebudowywanej drogi z innymi urządzeniami Wykonawca musi zapewnić osoby o właściwych
uprawnieniach budowlanych do projektowania we właściwej specjalności w celu wykonania projektu
usunięcia kolizji. 13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody
powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego
zamówienia a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac.
14. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w
związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia. 15.
Wykonawca w ramach ceny określonej w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany
będzie pełnić nadzór autorski w okresie realizacji przedmiotu umowy (robót budowlanych) od daty
uprawomocnienia się pozwolenia na budowę lub terminu milczącej zgody w przypadku zgłoszenia,
jednak nie krócej niż przez okres 36 miesięcy. 16. Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 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. 17. W
przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu jego wad i błędów
kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt nieodpłatnie i pokryć koszty robót
budowlanych, jako dodatkowych niezbędnych do wykonania. 18. Przedmiot zamówienia obejmuje
wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania
dokumentacji projektowej. 19. Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest
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uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązanie przedstawiając charakterystyczne parametry
techniczne, koszty budowy oraz uczestniczyć w konsultacjach społecznych z mieszkańcami. 20.
Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych na jej podstawie w procesie budowlanym
materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia. Jeżeli
przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych w sposób dostatecznie
dokładny, przy opisie takiego przedmiotu należy użyć wyrazu „lub równoważny” oraz wskazać niezbędne
parametry równoważności. 21. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca
zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia. 22. W przypadku konieczności aktualizacji części składowych
dokumentacji – kosztorysów i przedmiarów, wykonawca dokona nieodpłatnie aktualizację każdorazowo
na wezwanie przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z
Część
10 Nazwa: odwodnieniem ciągu ulic gminnych tj.: ul. Wesoła w Celestynowie, ul. Widok w
nr:
Celestynowie
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem ciągu
ulic gminnych tj.: 1) ul. Wesoła w Celestynowie, dz. ew. nr 429/5, 430/3 obręb 1- Celestynów o
przybliżonej długości drogi 248 mb; 2) ul. Widok w Celestynowie, dz. ew. nr 1372 obręb-1 Celestynów o
przybliżonej długości drogi 300 mb. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 1) zaprojektowanie nawierzchni
jezdni - należy uzgodnić rozwiązania z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony
Zamawiającego, 2) zjazdy z nowoprojektowanej drogi do posesji należy zaprojektować w śladzie
istniejących i w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 3) w przypadku nieruchomości
niezabudowanych zjazdy należy zlokalizować w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, a gdy nie
będzie możliwy kontakt z nimi w uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze
strony Zamawiającego. 3. Projekt budowlany i wykonawczy obejmie swym zakresem m.in.: 1) projekt
budowlano-wykonawczy – 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 2)
kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w
wersji elektronicznej; 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze w wersji
papierowej; 1 egzemplarz w wersji elektronicznej; 4) projektu stałej i czasowej organizacji ruchu – 4
egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz uzyskanie zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu; 5) badania geotechniczne w zakresie projektowanej przebudowy drogi; 6)
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartą w każdym egzemplarzu projektu
budowlanego; 7) inne opracowania wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia; 8) inwentaryzację szaty roślinnej w celu określenia ilości i rodzaju
drzew oraz krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją i uzyskiwania ewentualnych zezwoleń na
wycinkę drzew i krzewów; 9) uzyskane w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego
odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych. 4. Warunki wykonania
przedmiotu umowy: 1) zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie map
do celów projektowych, map podziałowych na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej oraz uzyskanie opinii z koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu; 2) wystąpienie z wnioskiem (o ile będzie wymagane) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w trybie ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
dla projektowanego przedsięwzięcia oraz uzyskanie dla Zamawiającego decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych. 5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany będzie do
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udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
inwestycji oraz na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 6.
Wszystkie opłaty poniesione z tytułu realizacji przedmiotu umowy m. in. wypisy, wyrysy, wnioski,
upoważnienia, pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty wymagane przez różne podmioty i
instytucje ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia. 7. Wszystkie decyzje, opinie, warunki
techniczne i inne uzgodnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany
jest pozyskiwać w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Wójta Gminy Celestynów. W przypadku
niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający wymagać będzie ponownego pozyskania w/w
dokumentów. 8. W celu uzyskania warunków, opinii, zatwierdzeń, wystąpienia z wnioskami o wydanie
decyzji lub uzyskania innych niezbędnych uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca uzyska upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego. Wykonawca w każdym
przypadku poinformuje Zamawiającego o potrzebie uzyskania takiego upoważnienia wraz z określeniem
celu i organu/instytucji. Upoważnienie po przygotowaniu i podpisaniu przez osoby reprezentujące
Zamawiającego zostanie przekazane Wykonawcy. 9. Wykonawca będzie miał obowiązek udzielania
wszelkich wyjaśnień w przypadku zapytań ze strony organów/instytucji dotyczących dokumentacji
projektowej realizowanej w ramach przedmiotu umowy, a w przypadku potrzeby zmiany dokumentacji
projektowej na skutek tych zapytań lub postanowień – będzie musiał dokonać niezbędnych korekt w
zakresie dokumentacji projektowej. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku,
wówczas zostaną naliczone kary przewidziane w zamówieniu, a po jej zakończeniu potrącone należności
z zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia i właściwego usunięcia wad i usterek. 10.
Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do odpowiedniej organizacji
prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. 11. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do
prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie,
uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. 12. W przypadku
konieczności zaprojektowania usunięcia kolizji przebudowywanej drogi z innymi urządzeniami
Wykonawca musi zapewnić osoby o właściwych uprawnieniach budowlanych do projektowania we
właściwej specjalności w celu wykonania projektu usunięcia kolizji. 13. Wykonawca ponosi całkowitą
odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez
Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia a nadto za szkody wyrządzone osobom
trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac. 14. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność
cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę
obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia. 15. Wykonawca w ramach ceny określonej w
ofercie za realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie pełnić nadzór autorski w okresie
realizacji przedmiotu umowy (robót budowlanych) od daty uprawomocnienia się pozwolenia na budowę
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lub terminu milczącej zgody w przypadku zgłoszenia, jednak nie krócej niż przez okres 36 miesięcy. 16.
Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn.
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 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. 17. W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z
projektem z powodu jego wad i błędów kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt
nieodpłatnie i pokryć koszty robót budowlanych, jako dodatkowych niezbędnych do wykonania. 18.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do
prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 19. Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązanie przedstawiając charakterystyczne
parametry techniczne, koszty budowy oraz uczestniczyć w konsultacjach społecznych z mieszkańcami.
20. Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych na jej podstawie w procesie budowlanym
materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia. Jeżeli
przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych w sposób dostatecznie
dokładny, przy opisie takiego przedmiotu należy użyć wyrazu „lub równoważny” oraz wskazać niezbędne
parametry równoważności. 21. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawca
zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie
opisu przedmiotu zamówienia. 22. W przypadku konieczności aktualizacji części składowych
dokumentacji – kosztorysów i przedmiarów, wykonawca dokona nieodpłatnie aktualizację każdorazowo
na wezwanie przez zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 150
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie
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Cena

60,00

Rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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