RB.I.7011.ZP.2.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wartość do 30 tyś euro
z dnia 12.07.2018 r.
1. Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu
oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: www.bip.rojewo.pl (zakładka –
zamówienia do 30 000 euro).
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkich Nr 246
polegającej na budowie chodników dla zadań:
ZADANIE 1 - Budowa chodnika w m. Płonkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246
Orientacyjny kilometraż:
DW 246 km 62+800 ÷ 63+300 – Gmina Rojewo
Orientacyjna długość odcinka na terenie miejscowości Płonkowo: 0.500 km
Całkowita orientacyjna długość odcinka dla Zadania 1 – 0.500 km
ZADANIE 2 – Budowa chodnika w m. Płonkówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246
Orientacyjny kilometraż:
DW 246 km 61+100 ÷ 62+200 – Gmina Rojewo
Orientacyjna długość odcinka na terenie miejscowości Płonkówko: 1.100 km
Całkowita orientacyjna długość odcinka dla Zadania 2 – 1.100 km
2. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Inowrocław, woj.
kujawsko-pomorskie,
tel.
52
3511390,
faks
52
3511324,
e-mail:
ref.budownictwa@rojewo.pl.
3. Krótkie określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zadania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej
oddzielnie dla każdego zadania, wraz z uzyskaniem aktualnej mapy do celów
projektowych w skali 1 : 500 (mapa również w wersji elektronicznej na płycie CD), dla
wszystkich wymaganych branż, w skład której wchodzą: projekt budowlany (PZT w
wersji edytowalnej w formacie *.dgn), projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys
inwestorski, kosztorys ofertowy - również w wersji edytowalnej .xls), specyfikacja
techniczna wraz ze skutecznym złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji
ZRID/ostatecznym pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem z brakiem sprzeciwu.
Dla wszystkich działek objętych inwestycją należy pozyskać aktualne wypisy i wyrysy z
ewidencji gruntów. Dla wymaganych działek objętych inwestycją należy uzyskać zgody
uprawniające do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
W ramach opracowania wykonać:
projekty budowlany i wykonawczy z podziałem dla każdej z branż oddzielnie, jak również
w zakresie gruntów, które nie należą do pasa drogowego dróg publicznych.

W
ramach
realizacji
przedmiotu zamówienia należy uzyskać decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach lub pisemne stanowisko organu władnego
do jej wydania o braku konieczności jej uzyskania.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać również decyzję pozwolenie
wodnoprawne lub pisemne stanowisko organu władnego do jej wydania o braku
konieczności jej uzyskania dla inwestycji.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia
dla projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz
z opinią właściwego organu w zakresie szczegółowych rozwiązań geometrycznych.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia: 20 grudnia 2018 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy
spełniają następujące warunki dotyczące:
1)
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał, zamówienie/a odpowiadające swoim przedmiotem usługom będącym
przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. wykonał:
- minimum dwa projekty budowlano - wykonawcze dla budowy, przebudowy lub
rozbudowy drogi klasy co najmniej „Z”, obejmującej również budowę chodników
bądź też budowę dróg rowerowych o długości nie krótszej niż 1 km lub minimum
dwa projekty budowlano - wykonawcze dla budowy drogi rowerowej bądź też
budowy chodnika o wartości każdej dokumentacji projektowej nie mniejszej niż
15 000,00 zł brutto.;
2) dysponowanie co najmniej jedną osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, tj. pełnić funkcję projektanta posiadającego uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do projektowania o specjalności branży drogowej.
6. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) Oświadczenie że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(projektant) posiada odpowiednie uprawnienia budowlane,
4) Wykaz wykonanych dokumentacji projektowych w okresie ostatnich trzech lat, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (co najmniej 2), czy zostały
wykonane należycie.
7. Kryteria oceny ofert:
1) najniższa cena 60%,
2) skrócenie terminu wykonania zamówienia 40%
oferta za to kryterium będzie oceniana w następujący sposób:
a) za brak skrócenia terminu wykonania (0 dni) oferta otrzyma – 0 pkt
b) za każdy 1 dzień skrócenia terminu wykonania robót oferta otrzyma – 2 pkt., z tym
że ocenę skrócenia terminu wykonania robót ogranicza się do 20 dni; tj. oferta z
terminem skrócenia okresu wykonania 20 i więcej dni otrzyma - 40 pkt.

8. Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Rojewo, 88-111 Rojewo, Rojewo 8,
sekretariat , do 26.07.2018 r. do godz. 13:00, lub wysłać skan podpisanej oferty wraz
załącznikami na adres poczty elektronicznej: ref.budownictwa@rojewo.pl
Z upoważnienia Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Jan Wasilewski

