Znak sprawy: IR.271.42.2021.MA
Bogatynia, 2021-07-12

Zaproszenie do składania ofert wraz z formularzem ofertowym
Zamawiający: Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zaprasza do złożenia
oferty na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków
ul. Wyczółkowskiego w aspekcie wykonania miejsc postojowych”.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonania miejsc
postojowych z kostki brukowej betonowej w następujących lokalizacjach:
a) droga gminna publiczna nr 109539D stanowiąca ul. Leona Wyczółkowskiego w Bogatyni
w rejonie budynku o nr 21 na terenie działki ewidencyjnej o nr 1/23 (Obr. Bogatynia II,
AM-4). Przyjęte w dokumentacji rozwiązania projektowe powinny zagwarantować uzyskanie
jak największej ilości miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.
Dla ułatwienia prac projektowych Zamawiający wykonał wstępną koncepcję
zagospodarowania terenu, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. W ramach
projektowanych prac przewiduje się konieczność usunięcia co najmniej 1 szt. drzewa oraz
wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu. Dokumentacja fotograficzna
przedmiotowego odcinka stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
b) skrzyżowanie drogi gminnej publicznej nr 109539D stanowiącej ul. Leona
Wyczółkowskiego w Bogatyni na terenie działek ewidencyjnych o nr 1/10, 6/36, 6/80 z drogą
gminną publiczną nr 109481D stanowiącą ul. Kossaka w Bogatyni na terenie działki
ewidencyjnej o nr 6/76 (Obr. Bogatynia II, AM-19). Skrzyżowanie znajduje się w rejonie
budynków o nr 42e, 42f i 42g położonych przy ul. Wyczółkowskiego. Dokumentacja
fotograficzna przedmiotowego odcinka stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.
Przyjęte w dokumentacji rozwiązania projektowe powinny zagwarantować uzyskanie jak
największej ilości miejsc postojowych na obszarze . Z uwagi na nietypowy kształt obszaru
inwestycji Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej ilości miejsc postojowych.
Nie powinna ona jednak przekroczyć 6 miejsc postojowych. W tej lokalizacji nie przewiduje
się miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Obszar objęty inwestycją obejmuje
278 m2. W ramach prac projektowych będzie należało zaplanować wjazd do projektowanego
parkingu, ciąg pieszy odpowiadający warunkom określonym w §43 - §45 Rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) oraz wykonać projekt docelowej organizacji ruchu, który
uwzględniać będzie:
- wyznaczenie miejsca do wysadzania podróżnych przez autobusy miejskie, poprzez
odpowiednie oznakowanie poziomie i pionowe po wschodniej stronie drogi, naprzeciwko
budynku o nr 42g poł. przy ul. Wyczółkowskiego;
- likwidację przejścia dla pieszych znajdującego się naprzeciwko budynku o nr 42g poł. przy
ul. Wyczółkowskiego;
- wyznaczenie miejsca do wysadzania podróżnych przez autobusy miejskie, poprzez
odpowiednie oznakowanie poziomie i pionowe po zachodniej stronie drogi, naprzeciwko
budynku o nr 42b poł. przy ul. Wyczółkowskiego;
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- wyznaczenie miejsca do wysadzania podróżnych przez autobusy miejskie, poprzez
odpowiednie oznakowanie poziomie i pionowe po północnej stronie drogi, naprzeciwko
budynku o nr 23 poł. przy ul. Wyczółkowskiego.
Zakres opracowań projektowych obejmujący budowę miejsc parkingowych w szczególności
obejmuje:
a) Wykonanie mapy do celów projektowych, która musi posiadać aktualną klauzulę
właściwego ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać wymagania określone
w odpowiednich przepisach. Zakres mapy powinien obejmować lokalizację przedmiotu
opracowania wraz z terenem przyległym, niezbędnym do poprawnego rozwiązania
projektowanych elementów infrastruktury. Mapa powinna obejmować inwentaryzację
podziemną i nadziemną oraz inwentaryzację drzew;
b) Uzyskanie ostatecznych pozwoleń i uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych
do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, w przypadku konieczności jego
uzyskania;
c) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu;
- Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania
umowy przedstawi Zamawiającemu w celu uzgodnienia, koncepcję, zawierającą informacje
o podstawowych parametrach technicznych, rozwiązaniach funkcjonalnych i wizualnych,
materiałach proponowanych do zastosowania oraz szacunkowych kosztach poszczególnych
elementów składowych inwestycji;
- Zamawiający zobowiązuje się, że w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia koncepcji
przedstawi swoje stanowisko odnośnie jej akceptacji;
- Zatwierdzona protokołem odbioru koncepcja z klauzulą „odbieram” stanowić będzie dane
wyjściowe do realizacji prac projektowych przez Wykonawcę, a ich spełnienie – istotny
warunek odbioru prac projektowych przez Zamawiającego;
d) Opracowanie projektu budowlanego;
- Projekt budowlany należy wykonać w skali 1:50 w zakresie rzutów i przekrojów.
Opracowanie musi zawierać wszelkie szczegóły rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych,
określać parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń z podaniem gabarytów urządzeń.
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
oraz w Rozporządzeniu 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 (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);
e) Opracowanie projektu wykonawczego ze stopniem szczegółowości umożliwiającym
Wykonawcom prawidłowe ustalenie ceny za wykonanie robót oraz umożliwiającym
prawidłowo zrealizować roboty budowlane, zawierający szczegóły detali architektonicznych,
określający parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń z podaniem gabarytów
urządzeń;
f) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
784);
g) Opracowanie przedmiaru robót;
h) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);
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i) Sporządzenie specyfikacji technicznych ogólnych i szczegółowych wykonania
i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające
w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania
robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych
oraz sposobu oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych. Specyfikacje muszą
uwzględniać wymagania określone w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
j) Uzyskanie zaświadczenia przyjęcia zgłoszenia budowy z projektem lub pozwolenia
na budowę, w przypadku konieczności jego uzyskania;
k) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi przepisów obowiązującego prawa,
w szczególności:
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219 z późn. zm.);
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609);
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
d) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z późn. zm.);
e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1129);
f) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);
g) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 595 z późn.
zm.);
Wykonawca przedmiot niniejszej umowy wykona techniką tradycyjną wraz z elektronicznym
zapisem na płycie CD+/-R lub DVD+/-R lub pendrive w następujących standardach i ilościach:
- Dokumentacja projektowa oraz dokumentacja wykonawcza - 3 egz.;
- Projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz.;
- Kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz.;
- Mapę do celów projektowych – 1 egz.;
- Przedmiar robót – 3 egz.;
- Specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe – 3 egz.;
- Informację BIOZ – 3 egz.;
- Koncepcja – 2 egz.;
- Zaświadczenie przyjęcia zgłoszenia budowy z projektem lub ostateczne pozwolenie na
budowę, w przypadku konieczności jego uzyskania – 1 egz.;
Strona 3 z 6

- Wszystkie nie wymienione wyżej, a wymagane przez właściwe urzędy i jednostki
opracowania, analizy, uzgodnienia i decyzje.
Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację
zarchiwizowaną na płytach CD/DVD bądź pendrive. Elementy dokumentacji powinny być
zapisane w poszczególnych plikach w formacie doc. i PDF, kosztorysy w ath., natomiast
rysunki w formacie dwg. Nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. W wersji
elektronicznej powinien być również zamieszczony plik tekstowy o nazwie SPIS zawierający
listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań dokumentacji projektowej. Wykonawca
projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną
(papierową).
Wszystkie wymienione opracowania Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny
koszt.
Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się
ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia. Stopień
szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie
od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji
po złożeniu oferty.
Miejsca postojowe należy zaprojektować w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz
art. 12a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.).
Na przedmiotowym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
uchwalony przez Radę Miejską w Bogatyni uchwałą Nr XLVIII/347/2002 z dnia 5 sierpnia
2002 roku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3
do niniejszego zaproszenia.
II. Termin realizacji zamówienia: 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.
III. Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełnił warunek
dysponowania osoba mi zdolnymi do wykonania zamówienia, który zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń. Zamawiający uzna uprawnienia
budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Zamawiający zaakceptuje również uprawnienia budowlane odpowiadające
wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego
oraz
Konfederacji
Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 7
ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa
w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę
izbę, z określonym w nim terminie ważności.
IV. Miejsce i termin złożenia ofert:
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Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: michal.andrzejewski@bogatynia.pl do dnia
22.07.2021 r.
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie ich
składania, jak również oferty przesłane drogą pocztową, kurierem bądź faksem nie będą
rozpatrywane. Jako termin złożenia oferty liczy się data dostarczenia oferty na serwer pocztowy
Zamawiającego).
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie cyfrowej kopii oferty pisemnej (skan
oferty) lub też w formie elektronicznej. Dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie własnoręczne w przypadku cyfrowej kopii oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym, w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej.
Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e)
do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru. Wykonawca może
upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego
imieniu. W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być
udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty w formie
oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
V. Warunki płatności: Należność zostanie uregulowana po końcowym protokolarnym odbiorze
zrealizowanych prac w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
VI. Wymagane dokumenty do oferty:
1) formularz ofertowy (wg wzoru zamawiającego – „Załącznik nr 1 do Zaproszenia do
składania ofert - Wzór formularza oferty”)
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania - (wg wzoru
zamawiającego – „Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert”)
3) uprawnienia budowlane osób wykazanych w Załączniku Nr 2;
4) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osób wykazanych
w Załączniku Nr 2, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
VII. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny: Cena – 100 %.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:
Ofertę złożyć zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
IX. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor ds. drogownictwa
i inwestycji Rafał Nowacki – tel. 75 77 25 367.
X .Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia; tel. +48 75 77 25 110, email: umig@bogatynia.pl
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Marcin Kuliś, email:
iod@bogatynia.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie
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dokumentacji projektowej przebudowy odcinków ul. Wyczółkowskiego w aspekcie
wykonania miejsc postojowych”;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zatwierdzam
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
/-/
Wojciech Dobrołowicz
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