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Załącznik nr 1
URZĄD MIASTA ZGIERZ
Wydział Rozwoiu ? Pr»7vskiwari!«

(pieczęć wydziału zamawiającego)

I. NAZWA

(I MIEJSCE)

OPIS PRZEDMIOTU
I WARUNKÓW WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
(zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro)

ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej wraz

z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD) i pozwolenia wodnoprawnego dla „Budowy ulicy Obrońców Warszawy w Zgierzu od ul. Jedlickiej do ul. Grotnickiej
oraz od skrzyżowania z ul. Grotnicką w kierunku Lućmierza do posesji nr 50/52" w ramach zadania
„Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz".

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) i pozwolenia wodno-prawnego dla budowy
drogi gminnej Obrońców Warszawy w Zgierzu od ul. Jedlickiej do ul. Grotnickiej oraz od
skrzyżowania z ul. Grotnicką w kierunku Lućmierza do posesji nr 50/52 o długości - ok. 1640 m.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1) opracowanie kompletnego projektu budowlanego w branży drogowej łącznie ze wszystkimi
załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji
ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki
budowlanej w ilości 5 egz.,
2) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do
opracowania projektu budowlanego;
3) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1 egz.;
4) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia - jeżeli
będzie wymagane,
5) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy warunkująca
uzyskanie decyzji ZRID- w ilości 4 egz.,
6) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją,
jeżeli takowe wystąpią - 5 egz.,
7) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - w ilości 4 egz. i uzyskanie jego zatwierdzenia;
8) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez
Gminę Miasto Zgierz zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRIDw ilości 3 egz.,
9) specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych
objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
- 3 egz.,
10) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ZRID),
11) opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodno-prawnej.
Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację. Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD
zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej - wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna

(DOC, DWG, KST).
2. Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 obejmuje ponadto:
Dwykonanie przed przystąpieniem do sporządzania mapy do celów projektowych ustalenia
granic pasa drogowego
2) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego
opracowania dokumentacji projektowej;
3) Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
4) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej
dokumentacji w zakresie określonym w pkt 1, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy
realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym
egzemplarzem dokumentacji.
W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia
infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, oraz gdy zajdzie konieczność ich przeprojektowania Wykonawca
zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego.
Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do
przedłożonych przez Wykonawcę rozwiązań . Wprowadzenie zmian nie może być podstawą
do roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji gdy
Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.
Założenia projektowe:
Droga gminna klasy D,
Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie następujących elementów:
a) Jezdnia - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 6 cm,
b) Zjazdy do nieruchomości - nawierzchnia z kostki betonowej szarej np.typu „Behaton" gr. 8 cm,
c) Projekty przebudowy infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego Wykonawca wykona, jeżeli kolizje wystąpią, zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez odpowiedniego gestora sieci.
3. Termin wykonania zamówienia
Od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2020 r.
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania prac projektowych jeżeli
termin wykonania dokumentacji będzie vi' dużej mierze uzależniony od uzyskania wymaganych
prawem uzgodnień i opinii oraz niemożliwych do przewidzenia na etapie podpisywania umowy,
wydłużających się terminów związanych z uzyskaniem dokumentacji geodezyjnej..
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w BOK, Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II, 95
- 100 Zgierz do dnia .i(i..v...04.2020 r. do godz. 11:00
Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Obrońców Warszawy w Zgierzu" nie
otwierać przed ..£25....04.2020 r. godz.: 11:30"
2) Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
3)Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego WYDZIAŁ ROZWOJU I POZYSKIWANIA
ŚRODKÓW UMZ
Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony i podpisany druk „OFERTY"

Osoba do kontaktu:
Wydział Rozwoju i Pozyskiwania Środków
Agnieszka Kowalewska - Tel. 42 714-32-71
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Druk oferty,
2. Załącznik graficzny nr 1.
III. WARUNKI OGÓLNE
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
Oczywistą omyłką pisarską jest łatwy do zauważenia błąd, a "oczywistość" omyłki,
rozumianej jako określona niedokładność nasuwa się bez potrzeby przeprowadzania
dodatkowych badań, czy też ustaleń. Może to być błąd pisarski, logiczny, przypadkowe
przeoczenie lub inna niedokładność, która nasuwa się sama. a przez dokonanie poprawki tej
omyłki, właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian.
Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy, popełniony
przez Wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku przeprowadzonego
działania arytmetycznego.
3.Zamawiający przewiduje możliwość wyjaśniania treści oferty, jak również uzupełniania
dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu lub wymagania dotyczące
oferowanego przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny tej
oferty.
5. Rozliczenie należności za wykonany przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty
dostarczenia faktury przez Wykonawcę.
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