Urząd Miasta i Gminy Myślenice
32-400 Myślenice, Rynek 8/9

Wydział (komórka) prowadzący sprawę: Biuro Zamówień Publicznych.
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Katarzyna Borczak
Dane kontaktowe: fax: 126392305 email:bzp.myslenice.pl

Zaproszenie do złożenia oferty
Postępowanie nr: BZP/271/20/2019, prowadzone jest w oparciu o Wniosek o wszczęcie postępowania nr:
69/2019:
1. Nazwa postępowania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia
drogowego w ciągu dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Myślenice”.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowych budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach:- Myślenice – przy ul. Bergela na
długości ok. 800,00 mb, ul. Tarnówka w kierunku Krakowa na długości ok. 650,00 mb, Tarnówka boczna
na dł. ok. 260,00 mb, ul. Burmistrza Marka na dł. ok 840,00 mb- Bęczarka przysiółek Wilkówka na długości
ok. 500,00 mb, przysiółek Leśniakówka na długości ok. 500,00 mb, przysiółek Przymiarek na długości ok.
400,00 mb- Krzyszkowice droga na Brzeg – na długości. ok. 700,00 mb, - Jawornik droga na Bugaj na
długości ok. 1 700,00 mb,- Polanka od ul. Sienkiewicza (projekt dotyczy oświetlenia na trzech drogach
bocznych) całościowy zakres 300,00 mb.Poszczególne zakresy przedstawia załącznik graficzny stanowiący
zał. do niniejszego zaproszenia.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla poszczególnych
zadań zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego w zależności od dostępnych
środków finansowych w budżecie na realizację powyższych zadań .
3. Warunki stawiane Wykonawcom: Dokumentacja powinna zawierać pełen projekt budowlano –
wykonawczy sieci oświetleniowej z oprawami oświetleniowymi w technologii LED. Dokumentacja
projektowa musi posiadać również projekty branżowe o ile projekt oświetlenia będzie tego wymagał. W
skład dokumentacji projektowej (w ramach wynagrodzenia) wchodzą następujące elementy: - wykonanie
mapy do celów projektowych,- uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości prywatnych jak również zarządcy
dróg publicznych i wewnętrznych- opracowanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej jeżeli zajdzie taka
konieczność,- inwentaryzacja zieleni i plan wycinki,- projekt budowlany, - projekt wykonawczy, przedmiar robót, - kosztorys inwestorski, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, - uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę,- pełnienie funkcji nadzoru autorskiego. Ponadto: a) Obowiązkiem
projektanta/wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, sprawdzeń rozwiązań
projektowych, w szczególności uzgodnień projektu w jednostkach opiniujących, uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.b)
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wystawi Wykonawcy pełnomocnictwo do
występowania w jego imieniu w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień z pozwoleniem
na budowę włącznie. W tym celu Wykonawca wskaże Zamawiającemu osoby działające na rzecz
Wykonawcy w ramach realizacji umowy, z podaniem ich danych osobowych, niezbędnych do identyfikacji
powyższych osób. c) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele
budowlane, które są wymagane do złożenia z niektórymi wnioskami, podpisywać będzie Burmistrz Miasta i
Gminy Myślenice, na podstawie wykazu i zgód uzyskanych przez Wykonawcę.d) Zamawiający zastrzega
sobie prawo do wglądu do zamówionych prac projektowych na każdym etapie ich sporządzania.
e)Wykonawca zobowiązany będzie do zlecenia na własny koszt wykonania badań geotechnicznych
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5.

6.
7.
8.

gruntów i opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskich jeżeli projekt będzie tego wymagał. f)
Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa warunki techniczne,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, operaty i uzgodnienia.g) Zamawiający nie przewiduje
zmiany wynagrodzenia za opracowanie projektów, chyba, że zakres prac zostanie zwiększony lub
zmniejszony na wniosek Zamawiającego.h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w opisie
przedmiotu zamówienia.i)Jeżeli w toku wykonywania dokumentacji projektowej zajdzie konieczność
wykonania prac nie objętych zakresem rzeczowym wymienionym w niniejszym zaproszeniu, a niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wykona je w ramach zawartej umowy bez dodatkowego
wynagrodzenia.j) Kompletna wielobranżowa dokumentacja techniczna ma być opracowana w zakresie i
formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. z 2013 r poz. 1129 ze
zmianami.k)Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót musi być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem
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).l)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót muszą być zgodne, co do zawartości, treści i
formy z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych i programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 ze zm.)ł)
Okres gwarancji za wykonane prace projektowe będzie wynosił 3 lata.m) Przed złożeniem oferty zaleca się
przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.n) Forma dokumentacji: papierowa (dokumentacja projektowa 5
kpl., dokumentacja kosztorysowa 1 kpl.) i 1 kpl. elektroniczna.
.
4. Miejsce i termin składania oraz forma oferty i sposób jej przygotowania:
Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego (Dziennik Podawczy) w
terminie do dnia 24.05.2019r. do godziny 10:00.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia drogowego w ciągu dróg
zlokalizowanych na terenie Gminy Myślenice.
Kryteria jakim będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty: kryterium: Cena -100%, oznacza to, że
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki i wymagania oraz zaoferuje najniższą cenę
za wykonanie zamówienia.
Umowa: z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Zamawiający przed ostatecznym wyborem oferty nie zamierza przeprowadzać dodatkowych negocjacji.
Inne informacje dotyczące postępowania:
Obowiązki wykonawcy: Jeżeli zajdzie taka konieczność, Wykonawca będzie zobowiązana zgodnie z art. 20 ust.
1 pkt 4 Prawa budowlanego do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektowanej przez
Wykonawcę inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.Wykonawca zobowiązana jest do uzgadniania z
Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.W przypadku, gdy w okresie rękojmi, ale przed
zakończeniem robót budowlanych realizowanych w oparciu o projekt Wykonawcy, zajdzie potrzeba
wprowadzenia zmian w dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Wykonawca
wprowadzi te zmiany nieodpłatnie, chociażby przygotowana dokumentacja była bez wad.Wykonawca
oświadcza, że przenosi na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do
projektu pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowch budowy oświetlenia drogowego
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w ciągu dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Myślenice" na wszelkich polach eksploatacji, w tym:- w
zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; - w zakresie obrotu
oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy; - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżejpubliczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie zależnych praw autorskich przez
Zamawiającego do tego projektu przez jego zmiany i modyfikacje dla potrzeb Zamawiającego na następujących
polach eksploatacji:- przystosowania, zmiany układu, zmiany bryły, zmiany powierzchni lub jakichkolwiek
innych zmian w projekcie,- udostępniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji,- publiczne
udostępnienie przedmiotu umowy.
Inne informacje:
Rozpoczęcie usługi: po podpisaniu umowy do 31.10.2019 r
1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez wyboru oferty. W takiej
sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania
oferty.
3. Złożona przez Wykonawcę oferta musi zachować swoją ważność przez minimum 30 dni licząc od dnia
upływu terminu nadsyłania ofert, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty.
4. Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania
dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania ofert.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o
formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie, jednak w terminie do
30 dni licząc od dnia upłynięcia terminu nadsyłania ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu
niniejszego zapytania.
9. Klauzula informacyjna RODO
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

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 Zamawiający – Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Krzysztof Dybeł, kontakt: adres e-mail: iod@myslenice.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 w ramach niniejszego postępowania;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i
2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 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:
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10)

- 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.

Wyjaśnienia:
*
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z jej treścią oraz nie może naruszać integralności notatki z
postępowania
oraz jej załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

10. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
Załacznik nr 1- Formularz oferty
Załacznik nr 2 - Wzór umowy.
Załacznik nr 3 - Zakres.

……………………………………………………………………………………………………………………..
Data i podpis Naczelnika/kierownika komórki która prowadzi postępowanie

