DRUK ZP-04
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Nysa, dnia 02.08.2022 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. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
„Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w Kępnicy w zakresie dobudowy
chodnika jednostronnego”.
Szczegółowy zakres opracowania:
1. Założenia programowe do projektowania:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia i jego lokalizacji:
 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej
w Kępnicy w zakresie dobudowy chodnika jednostronnego. Na załączniku nr 3 przedstawiono
orientacyjny zakres planowanej inwestycji.
 Lokalizacja:
- droga gminna, wewnętrzna część działki o nr ewid. 344 – własność Gminy Nysa,
- droga gminna, publiczna działka o nr ewid. 160 oraz część działek o nr ewid. 389,
341 – własność Gminy Nysa,
W/w działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2.





Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:
długość projektowanego chodnika – ok. 160,0 m,
szerokość chodnika – 2,0 m,
wjazdy na posesje i dojścia do furtek – w granicach pasa drogowego,
przełożenie kolidujących słupów energetycznych, teletechnicznych.

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 koncepcji zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań projektowych
(w 2 egz.), którą przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej należy
uzgodnić z Radą Sołecka wsi Kępnica i Zamawiającym.
5) Opracowanie projektu do zgłoszenia robót – należy wykonać w 3 egz.
6) Opracowanie projektu technicznego (po 3 egz.).
3. Inne opracowania (wykonać w 3 egz.):
1) Projekt stałej organizacji ruchu.
2) Wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji, zgłoszenia robót
i realizacji inwestycji.
3) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary, odrębnie dla poszczególnych branż, komplet spięty w jedną
teczkę z zestawieniem kosztorysów i posumowaniem wszystkich cen kosztorysowych.
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4.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Decyzje i uzgodnienia:
1) Uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.
2) Uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego zgłoszenia robót i realizacji
inwestycji.

Uwaga: Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia
oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne
do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.
5. Inne informacje i postanowienia:
1) Projekt techniczny powinien:
 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,
2) 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,
3) Przed przystąpieniem do opracowywania części kosztowej należy uzyskać od Zamawiającego
założenia wyjściowe do kosztorysowania,
4) Całą dokumentację stanowiącą przedmiot zmówienia należy opracować w formie standardowej
(na papierze) oraz w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej - nośnik CD,
5) 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 20 grudnia 2021 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 20 grudnia 2021 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
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

4. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2022 r.
5. Warunki 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.
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b)
c)

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

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

7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

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)
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,

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 08.08.2022 r. o godzinie 1000.

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
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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)

11.

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".

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

12.

C min
• Max (C)
Ci

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
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.
Z up. Burmistrza
Jacek Krzywoń
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

……………………………………………………..
Zamawiający
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