Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nysie.

DRUK ZP-04
Gmina Nysa

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Nysa, dnia 01.09.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty
(usługi)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.

2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130.000,00
złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

3. Opis przedmiotu zamówienia.
„Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ul. Kmicica w Nysie”.
Szczegółowy zakres opracowania:
1. Założenia programowe do projektowania:
1) Opis ogólny przedmiotu zamówienia i jego lokalizacji:
 przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kmicica droga gminna, publiczna, dojazdowa, oraz 3 odcinków dróg wewnętrznych,
 lokalizacja - działki nr: 19/3, 19/4, 21/2, 21/4, 22/16, 22/44, 30/5, 43, 45, 41, 42, 44, 46, 47, 50,
51, 52, 56, 57, 90; a.m. 17; obręb Śródmieście,
 teren objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru NTURA 2000.
2) Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:
 długość projektowanych odcinków dróg łącznie – ok. 800 m,
 jezdnia o nawierzchni asfaltowej – szerokość 5,0 – 6,0 m,
 chodnik jednostronny,
 zakres projektowanych robót: wymiana nawierzchni chodników i parkingów, wymiana krawężników
i obrzeży, frezowanie nawierzchni jezdni i nakładka warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
 na odcinku o nawierzchni z bloczków betonowych – wymiana na beton asfaltowy
z uzupełnieniem podbudowy
 korekta przebiegu drogi, ewentualna przebudowa skarp, mury oporowe,
 wycinka kolidujących drzew,
 przełożenia uzbrojenia kolidującego,
 oświetlenie drogowe.
Uwaga: podstawowym założeniem do projektowania jest wygospodarowanie jak największej ilości
miejsc parkingowych w obrębie pasa drogowego oraz na przyległych działkach będących własnością
Gminy Nysa.
2. Prace przedprojektowe i projektowe:
1) Uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania.
2) Wykonanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych w skali 1:500.
3) Wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego.
4) Wykonanie badań nośności istniejącej konstrukcji drogi.
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5) Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań projektowych
(w 2 egz.), którą przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej należy uzgodnić
z Zamawiającym.
6) Opracowanie projektu budowlanego (w 4 egz.).
7) Opracowanie projektu wykonawczego (po 3 egz.).
3. Inne opracowania (wykonać w 3 egz.):
1) Inwentaryzacja drzewostanu i projekt wycinki.
2) Projekt stałej organizacji ruchu.
3) Wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji, pozwolenia na budowę
i realizacji inwestycji.
4) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary, odrębnie dla poszczególnych branż, komplet spięty w jedną
teczkę z zestawieniem kosztorysów i posumowaniem wszystkich cen kosztorysowych.
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Decyzje i uzgodnienia:
1) Uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.
2) Uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów.
3) Uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę
i realizacji inwestycji.
5. Inne informacje i postanowienia:
1) Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej „Dokumentacji projektowej zagospodarowania osiedla
przy ul. Słowiańskiej w Nysie” z 2009 r., na podstawie której uzyskano decyzję zrid. Dokumentacja
ta, stanowi materiał pomocniczy dla opracowania objętego niniejszym zaproszeniem. W razie
zaistnienia potrzeby decyzja zrid zostanie uchylona w zakresie robót, które nie zostały dotychczas
wykonane.
2) Projekty wykonawcze powinny:
 Zawierać wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia niezbędne do
realizacji inwestycji.
 Uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności
niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania
oferty przez wykonawcę robót oraz realizacji robót budowlanych,
3) O wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien być bez zwłoki
informowany Zamawiający tak, aby możliwe było podjęcie negocjacji z właścicielami
i zarządcami terenów i mediów,
4) Przed przystąpieniem do opracowywania części kosztowej należy uzyskać od Zamawiającego
założenia wyjściowe do kosztorysowania,
5) Całą dokumentację stanowiącą przedmiot zmówienia należy opracować w formie standardowej (na
papierze) oraz w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej - nośnik CD,
6) Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach,
a w szczególności:
 Ustawa Prawo budowlane, w tym:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 Ustawa Prawo zamówień publicznych, w tym:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
- rozporządzenie 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.
 Ustawa Prawo ochrony środowiska, w tym:
- ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
oraz niektórych innych ustaw,
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
*) niepotrzebne wykreślić
Zaproszenie do złożenia oferty usługi

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

4. Termin wykonania zamówienia:

17.12.2021 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a)

posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.*
lub

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że podsiada
i uprawnienia :…………………………………………………………*
b)

następujące

kompetencje

sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny*
lub

c)

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej
i finansowej, zobowiązany jest wykazać, iż :
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości …………………
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ……………………*

zdolności technicznej i zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny*
lub

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane
zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać,
że w okresie ostatnich 3 lat wykonał minimum 3 dostawy/usługi polegające na
wykonaniu dokumentacji projektowych o podobnym charakterze o wartości minimum
80.000,- zł. brutto - każda dostawa/ usługa*,

spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, iż do
realizacji zamówienia skieruje osoby posiadające następujące uprawnienia
…………………………………………………………………………………………………………*

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1)
aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
3)
wykaz dostaw/usług z dowodami określającymi czy zostały wykonane należycie,*
4)
wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych

lub doświadczeniu tych osób.*

7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1.

2.

Wymagania podstawowe.
1)
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2)
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych i wariantowych .
3)
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie
te osoby.
4)
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5)
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy
i siedziby.
6)
Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te
przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
7)
Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a)
formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
b)
dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia,
c)
………………………………

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl
Termin przesłania oferty upływa w dniu 09 września 2021 r. o godzinie 1100.

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium

1

Cena ( C )

100%

100

2

-

-

-

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
gdzie:
Pi(C)
Cmin
Ci
Max (C)

C min
• Max (C)
Ci

ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
cena oferty "i";
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena".

W przypadku kryterium ……………………………………….. oferta zostanie oceniona w sposób następujący
……………………………………………………………………………………………………………………………………….*

11.

Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
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1.
2.
3.
4.

12.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Jacek Krzywoń, email: j.krzywon@www.nysa.pl;
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza
na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy.
3. Graficzny - lokalizacja.
4. Cz. graf. pzt dokumentacji z 2009 r.

Z up. BURMISTRZA
Jacek Krzywoń
Kierownik Biuro Zamówień Publicznych
……………………………………………………..
Zamawiający
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