OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 Euro

I. Nazwa i adres Zamawiającego.
Urząd Miejski w Kowarach
58-530 Kowary woj. dolnośląskie
ul. 1-go Maja 1a
tel. /075/ 6439225

fax. /075/ 7613173

II. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.
http://www.bip.kowary.pl
III. Określenie przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej
„Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Kowary w celu
wzmocnienia dostępności komunikacyjnej, turystyczno- rekreacyjnej i gospodarczej
gmin pogranicza polsko-czeskiego w rejonie Karkonoszy” (CPV74.23.22.00.6 usługi
inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Etapy realizacji i zawartość opracowania .
A.

Opracowanie wariantowych wstępnych koncepcji programowo-przestrzenne inwestycji,
zawieranych :
1) część podstawową, składającą się z części opisowej i rysunkowej wraz z niezbędnymi
inwentaryzacjami (w tym inwentaryzacją zieleni) w pasie drogowym i w zasięgu
oddziaływania drogi w poszczególnych wariantach inwestycji,
2) część ogólną, składającą się z części opisowej i rysunkowej, zawierającą warianty i etapy
realizacji inwestycji, z analizą stanu prawnego w zakresie własności gruntów niezbędnych

dla inwestycji,
3) część techniczną, składającą się z części opisowej i rysunkowej, z zaznaczoną infrastrukturą
techniczną drogi, drogowych obiektów inżynierskich itd. oraz dokumentacji określającej
warunki geotechniczne posadowienia drogowych obiektów inżynierskich,
4) część kosztorysową określającą szacunkowe koszty realizacji kolejnych etapów inwestycji
w poszczególnych wariantach inwestycji,
5) wykaz materiałów i wytycznych niezbędnych do wniosków o wprowadzenie zmian
w studiach uwarunkowań przestrzennych i miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kowary, Gminą Podgórzyn, Miasta Karpacza a w przypadku braku
obowiązujących planów – wykaz materiałów i wytycznych niezbędnych do wniosków o
wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
B.

Ostateczna koncepcja programowo-przestrzenna inwestycji, zawierać powinna między
innymi :
1) Inwentaryzację istniejących obiektów budowlanych wraz z ewentualnym wskazaniem
rozbiórek i kolizji,
2) część podstawową, składającą się z części opisowej i rysunkowej wraz z niezbędnymi
inwentaryzacjami (w tym inwentaryzacją zieleni) w pasie drogowym i w zasięgu
oddziaływania drogi w poszczególnych wariantach inwestycji,
3) część ogólną, składającą się z części opisowej i rysunkowej, zawierającą warianty i etapy
realizacji inwestycji, z analizą stanu prawnego w zakresie własności gruntów niezbędnych
dla inwestycji,
4) część techniczną, składającą się z części opisowej i rysunkowej, z zaznaczoną infrastrukturą
techniczną drogi, drogowych obiektów inżynierskich itd.
5) Dokumentację geotechniczną określającej warunki gruntowo – wodne podłoża dla trasy
drogi,
6) Niezbędne uzgodnienia, w tym w zakresie ochrony zabytków (całość miasta jest wpisana do
rejestru zabytków), ochrony środowiska (w tym Karkonoski Park Narodowy
i Rudawski Park Krajobrazowy), zarządców dróg (w tym DZDW), PKP, zarządców cieków
wodnych i sieci podziemnych
7) Koncepcję rozwiązania występujących kolizji sieciowych
8) Koncepcję rozwiązania istniejących problemów w zakresie ochrony środowiska
9) część kosztorysową określającą szacunkowe koszty realizacji kolejnych etapów inwestycji
w poszczególnych wariantach inwestycji,
10) materiały i wytyczne niezbędne do wniosków o wprowadzenie zmian w studiach

uwarunkowań przestrzennych i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Miasta Kowary,Gminą Podgórzyn, Miasta Karpacza, a w przypadku braku obowiązujących
planów – materiały i wytyczne niezbędne do wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
C.

Koncepcja zostanie wykonana na mapach sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:500 lub
1:1000, Analiza stanu prawnego w zakresie własności gruntów zostanie wykonana na
mapach ewidencji gruntów w skali 1:1000 lub 1:2000.

D.

Studium Wykonalności, powinno być wykonane zgodnie z wymogami
„Wytycznych dotyczących przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie
infrastruktury drogowej” Instytucji Zarządzającej RPO, a w szczególności powinno
zawierać:
1) analizę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia (uwzględniającej uwarunkowania
techniczne, finansowe, instytucjonalne i społeczne) w wariancie bezinwestycyjnym oraz
w poszczególnych wariantach inwestycji,
2) część składającą się ze zbiorczego zestawienia kosztów, harmonogramu realizacji
i finansowania inwestycji z określeniem kosztów realizacji poszczególnych etapów
w rozwiązaniach wariantowych inwestycji,
3) prognozę ruchu na przebudowywanym odcinku drogi, analizę kosztów eksploatacji i
prognozę wypadków drogowych dla wariantu bezinwestycyjnego oraz dla poszczególnych
wariantów inwestycji.

E.

Ocena Oddziaływania na Środowisko powinna być wykonana zgodnie z wymogami:
1) ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.2006r. Nr 129 poz. 902
ze zmianami)
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
warunków związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257. poz. 2573 z późniejszymi zmianami).
3) spełniać wymagania prawa wspólnotowego Dyrektywy Rady 85/337/EEC, 2002/49/EC.

F.

Elementy programu funkcjonalno – użytkowego winny zawierać co najmniej:
1) Opis wymagań, które Wykonawca uznaje za niezbędne do spełnienia dla uzyskania
założonych parametrów opracowanej koncepcji

2) Charakterystyczne parametry inwestycji (długości, powierzchnie, objętości)
G.

Wykonawca przygotuje także projekty podziałów nieruchomości dla celów wywłaszczeń
oraz wykona operaty szacunkowe dla w/w nieruchomości

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji w wersji
papierowej oraz wersję elektroniczną na płycie CD/DVD.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
CPV:
74.23.22.00.6 - usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 PZP.
VI. Zamawiający przewiduje zamówienia dodatkowe w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5 PZP.
VII. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VIII. Termin wykonania zamówienia.
rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy
zakończenie: do 30 10 .2007 r.
IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert
2. Dowód wniesienia wadium

3. Dokumenty stwierdzające, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności drogowej,
rzeczoznawców d/s wyceny nieruchomości, geodetów uprawnionych z aktualnym zaświadczeniem
z właściwej Izby samorządu zawodowego.
4. Wypełnione załączniki do SIWZ
5.Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat minimum jedną usługą,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Robotę taką należy poświadczyć
listami referencyjnymi. Za porównywalne zamówienie Zamawiający uzna wykonanie projektu
drogi lub koncepcji programowo - przestrzennej drogi o wartości nie mniejszej niż 150 tys. PLN.
6.oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1
ustawy do SIWZ.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ”spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.8
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki
wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu
składania ofert, chyba, że ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena ryczałtowa oferty brutto: 100%
XI. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub składać w siedzibie Zamawiającego, 58530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a, Kancelaria - do dnia 21.06 .2007r. do godz. 09:50
XII. Termin związania ofertą.
Termin związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania oferty.
XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz adres strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej oraz adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
XVI. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok.
nr 6 /parter w budynku głównym/.
Szczegółowych informacji udzielą pracownicy upoważniony do kontaktu z Wykonawcami mgr inż.
Jerzy Umański , mgr architekt Małgorzata Więckowska tel /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173, pok.
nr 6 /parter budynku głównego/ w godz. 800 – 1500 w dni robocze.
XVII. Inne
1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. 1-go Maja 1a, sala konferencyjna w dniu
21. 10. 2007r. o godz. 10:00

