
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

pozwolenia na budowę drogi rowerowej: Dobrzejewice – Łążyn II – Zębowo – do granicy powiatu oraz

granica powiatu toruńskiego - Mazowsze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Budżetu

Państwa oraz ze środków samorządowych

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

Ogłoszenie nr 581246-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.
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postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

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: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, krajowy numer identyfikacyjny

87152543200000, ul. ul. Polna 113 , 87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (056)

66 44 775, e-mail pzdtorun@wp.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html

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):
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I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html

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:

Pisemnie za pośrednictwem posłańca, osobiście lub pocztą w oznakowanej kopercie

Adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Adres: ul. Polna 113, 87-100 Toruń
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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

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z

uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi rowerowej: Dobrzejewice – Łążyn II – Zębowo – do granicy

powiatu oraz granica powiatu toruńskiego - Mazowsze

Numer referencyjny: 11.252.3.12.2018

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:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

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
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- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nowa

infrastruktura wytworzona w ramach zamówienia powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego

projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla

osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych. 2. Przedmiot

zamówienia winien być wykonany zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu

regułach:  Użyteczność dla osób o różnej sprawności,  Elastyczność w użytkowaniu,  Proste i

intuicyjne użytkowanie,  Czytelna informacja,  Tolerancja na błędy,  Wygodne użytkowanie bez

wysiłku,  Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,  Percepcja równości (Regułę

definiuje się w następujący sposób: „Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania

indywidualnego jako dyskryminujące” (źródło: Kondrad Kaletsch, 2009, The Eighth Principle of

Universal Design [w:] Design for All [online]. Newsletter Design For All, Vol-4 march 2009. New Delhi:

Institute of India 2009, str.67–72. [dostęp: 25 czerwca 2009]. Dostęp w Word Wide Web:

http://www.designforall.in/newsletter_March2009.pdf,) jest to zgodne z art. 9 i 19 Konwencji, które

wskazują na samodzielne i na równych prawach korzystanie ze środowiska zurbanizowanego, usług,

produktów i dostępu do TIK w sposób, który nie prowadzi do dyskryminacji i stygmatyzacji z uwagi na

niepełnosprawność). Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

dla drogi rowerowej, w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C - budowa ścieżki

rowerowej w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie

niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa

Dobrzejewice – Łążyn II – Zębowo – Mazowsze” na odcinkach: Odcinek I: Dobrzejewice – Łążyn II –

Zębowo – do granicy powiatu; Droga powiatowa nr 2037C - Przebieg: Dobrzejewice – Łążyn II –

Zębowo – do granicy powiatu - Długość (objęta opracowaniem): ok. 7,40 km, - Szerokość 2 m, -

Nawierzchnia bitumiczna, Odcinek II: od granicy powiatu – Mazowsze; Droga powiatowa nr 2037C -

Przebieg: od granicy powiatu - Mazowsze - Długość (objęta opracowaniem): ok. 1,60 km, - Szerokość 2

m, - Nawierzchnia bitumiczna, a. Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie powiatu toruńskiego, w

Gminie Obrowo oraz Gminie Czernikowo, przy/równolegle do drogi powiatowej. b. Droga dla rowerów

winna zostać zaprojektowana w pasie drogowym drogi powiatowej. W przypadku braku możliwości

zlokalizowania drogi dla rowerów w pasie drogowym, zakładany jest wykup gruntów i realizacja

inwestycji na podstawie Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Stan pasa drogowego i znajdującej

się w nim infrastruktury winien zostać zweryfikowany przez Wykonawcę w terenie.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
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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: Nie

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:

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: 2018-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

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: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
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Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się:

Potencjałem kadrowym: Wykonawca dysponuje i/lub będzie dysponował minimum osobą lub osobami

posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej.

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: Tak

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

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

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
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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:

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)

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

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:
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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:

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:

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:
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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:

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
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Kryteria Znaczenie

Całkowita cena brutto za zrealizowanie całości zamówienia 60,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20,00

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w projektach w ramach ZRID 20,00

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 nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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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:

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:
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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:

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego: 1. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. 2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i Zamawiający nie

poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z jego realizacją. 3. Płatności za zrealizowanie

zamówienia dokonane będą w dwóch transzach. 60% wartości zamówienia po dostarczeniu przez

Wykonawcę kompletnej dokumentacji wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia wraz z dokumentem

potwierdzającym złożenie Wniosku o decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz

potwierdzenie przyjęcia wniosku; 40% po dostarczeniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji

drogowej. 4. Termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru

podpisanym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 5. Wykonawca przed rozpoczęciem prac

geodezyjnych zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu propozycję osoby/osób wyznaczonych

do realizacji zamówienia w tym zakresie oraz uzyskać dla niej/nich akceptację. 6. W ramach

wynagrodzenia Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji

projektowej w zakresie objętym umową oraz będzie sprawował nadzór autorski oraz uzupełni ewentualne

braki w przedmiocie umowy, stwierdzone w czasie opracowywania projektu budowlanego w oparciu o

koncepcję programowo przestrzenną i wyjaśniania wątpliwości dotyczących zawartych w niej rozwiązań.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie bez względu na jakiekolwiek szczególne okoliczności,

z wyłączeniem przypadków przewidzianych umową. Wykonawca potwierdza niniejszym, że powyższe

wynagrodzenie pokryje wszelkie koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego zwrotu jakichkolwiek wydatków

poniesionych przy wykonywaniu niniejszej umowy ani do zwolnienia go z zaciągniętych w tym celu

zobowiązań. Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewłaściwej

oceny nakładów pracy niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy, błędnego oszacowania wszelkich

pozostałych kosztów związanych z realizacją prac objętych umową, a także oddziaływania innych

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak

rozpoznania i doprecyzowania zakresu prac i rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania
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zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 8. Wykonawca zobowiązuje się w ramach

realizacji przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia w szczególności do: a. czuwania w toku

realizacji robót prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot umowy nad zgodnością

stosowanych rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją, b. uzupełniania, w

razie takiej konieczności, szczegółów dokumentacji, c. wyjaśniania Wykonawcy robót lub wskazanej

przez niego osobie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót prowadzonych w oparciu o

dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, d. uzgadniania z Zamawiającym lub wskazaną

przez niego osobą w razie wystąpienia takiej konieczności możliwości wprowadzenia rozwiązań

zamiennych w stosunku do materiałów, konstrukcji lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, e. przedkładania wyjaśnień precyzujących przyczyny

wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym, bądź przekroczeń

pozycji przedmiarowych, f. nadzorowania, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej

zmiany dokumentacji skutkującej koniecznością uzyskania nowego aktu administracyjnego (decyzji)

zezwalającej na wykonywanie robót prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot

niniejszej umowy, g. czynnego udziału w komisjach i naradach technicznych odbywanych w związku z

realizacją robót prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej umowy na

uzasadnione żądanie Zamawiającego, h. czynnego udziału przy czynnościach związanych z dokonaniem

przez Zamawiającego odbioru robót prowadzonych w oparciu o dokumentację, w tym także przy

dokonywaniu odbiorów częściowych robót. 9. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji

przedmiotu umowy do obecności w miejscu prowadzenia robót budowlanych każdorazowo na wezwanie

Inwestora lub na zaakceptowane przez niego wezwanie Wykonawcy robót budowlanych prowadzonych na

zlecenie Zamawiającego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 10.

Wezwania, o których mowa w powyżej, dokonywane będą każdorazowo co najmniej na 3 dni

kalendarzowe przed wskazanym terminem obecności Wykonawcy w miejscu realizacji inwestycji lub w

siedzibie Zamawiającego. 11. Strony zgodnie postanawiają, iż w uzasadnionych przypadkach Wykonawca

zobowiązany jest do stawiennictwa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego niezwłocznie na

wezwanie bez zachowania terminu. 12. Wykonawca zobowiązuje się, iż będzie na bieżąco informował

Zamawiającego o dostrzeżonych niezgodnościach prowadzonych robót z dokumentacją niezwłocznie po

ich stwierdzeniu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż istotne odstępstwa lub uchybienia zgłaszane będą pod

rygorem nieważności z formie pisemnej. 13. Zmiana osoby pełniącej nadzór autorski w trakcie trwania

umowy może nastąpić jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną

przez Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem, osobę pisemnego oświadczenia o
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przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z podaniem dnia

przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego projektanta oświadczenia o zgodzie na

scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazana tych obowiązków.

14. Strony zgodnie postanowiły, że maksymalna ilość wizyt Wykonawcy związanych z pełnieniem

nadzoru autorskiego wynosić będzie łącznie nie więcej niż 10. 15. Realizacja robót budowlanych

zaplanowana jest w latach 2018 - 2020. 16. Wykonawca zapewnia, że: a. posiada wiedzę i doświadczenie

oraz specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji projektowej w pełnym wymaganym przez

Zamawiającego zakresie, b. zna uwarunkowania procesu budowlanego w Polsce i wymogi polskiego

Prawa budowlanego, administracyjnego i zagospodarowania przestrzennego, c. ponosi pełną

odpowiedzialność za zgodność z prawem polskim prac wykonanych w ramach niniejszej umowy. 17.

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego informowania Zamawiającego na temat postępu prac

związanych z realizacją przedmiotu umowy. 18. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i

dostarczania Inwestorowi kopii (w wersji elektronicznej) wystąpień o zezwolenia w sprawach

dotyczących uzyskania opinii, uzgodnień i warunków technicznych i innych od gestorów sieci oraz

instytucji i kopii uzyskanych warunków w wersji elektronicznej, a w sytuacji braku uzyskania odpowiedzi

- ponowienia wystąpienia do gestorów sieci i instytucji w ciągu 30 dni. Dokumenty, jako bazę

elektroniczną dla każdej części zamówienia oddzielnie, należy dostarczyć na płycie CD/DVD w terminie

14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ostatecznych decyzji/zezwoleń. 19. Wykonawca zobowiązuje

się również uwzględniać wszystkie, zgodne z obowiązującym prawem, w tym Polskimi Normami i

przepisami techniczno-budowlanymi, uwagi i zalecenia Inwestora w odniesieniu do przedmiotu

zamówienia i dokonywać w nim zmian i uzupełnień zgodnie z żądaniami Inwestora, każdorazowo w

terminie 14 dni od daty otrzymania żądania od Zamawiającego lub w terminie dłuższym, każdorazowo

uzgodnionym z Inwestorem. 20. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do udzielania

odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczących dokumentacji projektowej będącej częścią siwz w

postepowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych. 21. W sytuacji kiedy dokumentacja

projektowa zostanie opracowana niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych co

skutkować będzie nałożeniem korekty finansowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

29 stycznia 2016 roku w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków

poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień kwotę podlegającą zwrotowi zapłaci

Wykonawca na wskazany przez Zamawiającego rachunek w terminie 10 dni licząc od daty pisemnego

wezwania. 22. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu kary umowne, naliczając je odrębnie za każdą część zamówienia stanowiącą
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przedmiot umowy, opisaną w § 2 ust. 2, w wysokości: a. 1 % wartości wynagrodzenia ustalonego za

wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu

realizacji zamówienia. b. 0,5 % wartości wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu umowy za

każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, po upływie terminu określonego przez Zamawiającego, c. 0,5 %

wartości wynagrodzenia ustalonego za wykonanie dokumentacji, określonego w § 4 ust. 1 za każdorazowe

nie stawienie się na wezwanie Inwestora w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, d. 0,5 % wartości

wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień

zwłoki w zakresie uzupełnienia lub zmian dokumentacji, licząc od następnego dnia po upływie terminu

określonego w § 8 ust. 10 e. 0,5 % wartości wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu umowy

za każdorazowy brak wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych

prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej umowy w ramach sprawowania

nadzoru autorskiego, f. 2 % wartości wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu umowy za

każdorazowy brak uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do

materiałów, konstrukcji lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej

umowy w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, g. 2 % wartości wynagrodzenia ustalonego za

wykonanie przedmiotu umowy za brak wyniesienia w terenie znaków geodezyjnych zgodnie z

zatwierdzonym planem podziału nieruchomości, h. 1 % wartości wynagrodzenia ustalonego za wykonanie

przedmiotu umowy za każdorazowy brak aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na żądanie

Zamawiającego. 23. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy,

Wykonawca zapłaci Zamawiającym karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia. 24. Kary umowne

mogą podlegać łączeniu. 25. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od

kar umownych, w tym odszkodowania w wysokości faktycznie poniesionych kosztów zastępczego

wykonania przedmiotu umowy przez osobę trzecią lub też faktycznej utraty dofinansowania zewnętrznego

np. ze środków finansowych Unii Europejskiej, Mechanizmu Finansowego EOG, budżetu państwa. 26.

Jeżeli w toku realizacji zamówienia, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, wystąpią

błędy projektowe narażające Inwestora na dodatkowe koszty, bezpośrednią odpowiedzialność finansową

za nie poniesie Wykonawca. Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość

szkody, jaką poniósł Inwestor w wyniku realizacji robót budowlanych, gdy powodem powstania szkody

stały się wady ujawnione w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę a Zamawiający

przekaże wartość zrekompensowanej szkody Inwestorowi. 27. W razie wykrycia jakiejkolwiek wady w

dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego
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usunięcia tej wady na własny koszt i ryzyko po uprzednim wezwaniu za strony Inwestora. 28. W

przypadku, gdy Wykonawca nie spełni powyższego obowiązku, w terminie nałożonym przez Inwestora,

Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do

usunięcia wady, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny koszt i

ryzyko Wykonawcy, co nie naruszy innych praw Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub

przepisów prawa. 29. W przypadku stwierdzenia wady projektu, Wykonawca będzie zobowiązany do

ponownego przygotowania stosownych części projektów, które wykonał wadliwie. 30. Odpowiedzialność

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona w ten sposób, że okres

rękojmi wynoszącej …. zgodnie z wskazanym w ofercie z dnia …., rozpoczyna się od daty odbioru

kompletnej dokumentacji projektowej (potwierdzonej odpowiednio protokołem, o którym mowa w § 11

ust.2 pkt 5), a kończy się po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, wykonanych na

podstawie tej dokumentacji projektowej.

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: 2018-07-09, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
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Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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