
Szczecin: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Żołędziowej,
Zakątek i Tarniny na Osiedlu Zdroje w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 175163 - 2008; data zamieszczenia: 30.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta Szczecin, ul. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, tel. 091 4245102, fax 091 4245104.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji
projektowej na przebudowę ulic Żołędziowej, Zakątek i Tarniny na Osiedlu Zdroje w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Żołędziowej,
Zakątek i Tarniny na Osiedlu Zdroje w Szczecinie 2) kod CPV 74232000-4 3)Zakres
zamówienia obejmuje: 3.1Wykonanie mapy zasadniczej w skali 1: 500 (wtórnika) 3.2
Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację inwestycji 4)Przygotowanie dokumentów do złożenia stosownych wniosków w celu
uzyskania decyzji administracyjnych dotyczących lokalizacji inwestycji wraz z uzyskaniem tych
decyzji. 4.1 Projekt regulacji terenowo-prawnych 4.2 Dokumentację geotechniczną 4.3
Inwentaryzację zieleni 4.4 Projekt zagospodarowania terenu 4.5 Projekty budowlano-
wykonawcze: 4.5.1 drogowy 4.5.2 instalacji elektroenergetycznych 4.5.3 kanalizacji deszczowej
4.5.4 organizacji ruchu na czas budowy 4.5.5 stałej organizacji ruchu 4.5.6 zieleni 4.5.7
usunięcia kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 4.5.8 organizacji zaplecza budowy
4.6 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4.7 Niezbędne opracowania
dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko - zgodnie z obowiązującymi przepisami 4.8
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż. 4.9
Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji 5.
Uszczegółowienie zakresu zamówienia. 5.1 Wykonanie wtórnika geodezyjnego w skali 1: 500 w
zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej z aktualną mapą
stanu władania wraz z wypisami z rejestru gruntów, również dla działek bezpośrednio
sąsiadujących z terenem inwestycji - w celu ustalenia stron w postępowaniu o udzielenie
pozwolenia na budowę. W ofercie cenowej należy również uwzględnić niezbędne prace
geodezyjne wynikłe w trakcie wykonywania dokumentacji i w trakcie uzyskiwania pozwolenia
na budowę. 5.2 Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji obejmuje również, w razie konieczności -
sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, uzyskanie wszelkich decyzji,
opinii i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
5.3 Projekt regulacji terenowo-prawnych powinien zawierać: 5.3.1 tabelaryczny wykaz działek
objętych inwestycją - znajdujące się w liniach rozgraniczających drogi oraz działki poza liniami
drogi (nr działki, obręb, rodzaj użytku, właściciel/użytkownik
wieczysty/władający/zarządca/inne, pow. całkowita działki, pow. przeznaczona do zajęcia) 5.3.2
załącznik graficzny w skali 1:500 z naniesionym projektem, z wkreślonymi kolorem żółtym
granicami działek i numerami 5.3.3 w przypadku rozwiązań wykraczających poza linie
rozgraniczające drogi - zgody właścicieli nieruchomości na dysponowanie nieruchomością na
cele budowlane. W przypadku odmowy właściciela nieruchomości należy niezwłocznie



powiadomić 5.4 Dokumentację geologiczną należy opracować w zakresie niezbędnym do
prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji tj. określenie sposobu posadowienia, ilości
gruntu do wymiany, sposobu odwodnienia wykopów itp. 5.5 Inwentaryzację zieleni należy
wykonać w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania inwestycji, a w razie
konieczności sporządzić plan wyrębu i przesadzenia oraz uzyskać zgodę na wycinkę i zbliżenia
do drzew 5.6 Projekty budowlane i wykonawcze branży 5.6.1 drogowej (zgodnych z
wytycznymi Biura Planowania Przestrzennego Miasta) - ul. Żołędziowa ulica dojazdowa o
parametrach technicznych: w przekroju jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu z obustronnymi
chodnikami; włączenie do ul. Batalionów Chłopskich (ulica zbiorcza) na zasadzie prawoskrętów;
tymczasowe zakończenie ulicy placem manewrowym - ul. Tarniny ulica dojazdowa o
parametrach technicznych: w przekroju jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu z obustronnymi
chodnikami; możliwość wprowadzenia zorganizowanej zieleni publicznej; - ul. Zakątek ulica
dojazdowa o parametrach technicznych: w przekroju jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu z
obustronnymi chodnikami; zachowanie istniejących zatok parkingowych; włączenie ulicy do ul.
Leszczynowej (ulica zbiorcza) na zasadzie prawoskrętów; możliwość wprowadzenia
zorganizowanej zieleni publicznej; 5.6.2 elektroenergetycznej obejmujący oświetlenie ulicy,
ewentualne przekładki i rozwiązania kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami 5.6.3
kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia jezdni projektowanych ulic 5.6.4 stałej
organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy obejmuje oznakowanie poziome, pionowe,
sygnalizację świetlną z uwzględnieniem zaleceń Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska U.M. Szczecin w sprawie oznakowania pionowego nowych dróg 5.6.5 zieleni
uzgodniony z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska U.M. Szczecin
powinien określać gatunek, wiek, gabaryty i ilość drzew i krzewów do nasadzenia 5.6.6
przebudowy infrastruktury technicznej dotyczy infrastruktury technicznej kolidującej z
projektowanym uzbrojeniem i układem drogowym i obejmuje przebudowę sieci wod.-kan.,
gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych i innych oraz uzyskanie warunków
technicznych przyłączenia od właścicieli i użytkowników infrastruktury 5.6.7 organizacji
zaplecza budowy z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej 5.7 Uzyskanie wszystkich
wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i warunków
technicznych, w tym: uzgodnienie dokumentacji z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej, Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji,
Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska, ENEA i inne uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
5.8 Dokumentację należy skoordynować z wszystkimi opracowaniami projektowymi
dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji 5.9 Przygotowanie wniosku o pozwolenie na
budowę zgodnie z Prawem Budowlanym oraz dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę 5.10 Koszty związane z uzgodnieniami, w tym
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę ponosi wykonawca w ramach oferty cenowej
6.Warunki dotyczące dostarczenia dokumentacji: 6.1 Dokumentację należy dostarczyć w wersji
papierowej: Projekt zagospodarowania terenu 8 egz. Projekt regulacji terenowo-prawnych 2 egz.
Projekty budowlano-wykonawcze 8 egz. Informacja bioz 8 egz. Projekt organizacji ruchu na
czas budowy 5 egz. Projekt stałej organizacji ruchu 5 egz. Inwentaryzacja zieleni 6 egz.
Dokumentacja geotechniczna 6 egz. Projekt organizacji zaplecza budowy 6 egz. Przedmiary
robót 4 egz. Kosztorysy inwestorskie 2 egz. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
4 egz. 6.2 Dokumentację, o której mowa w ppkt 6.1) należy dostarczyć również w wersji
elektronicznej : format zapisu - pdf, nośnik - CD-R - 2 komplety 7. Zamawiający dostarczy -
plany syt.-wys. w skali 1:500 - wytyczne do projektu przebudowy ulic Żołędziowej, Zakątek i
Tarniny na Osiedlu Zdroje w Szczecinie wydane przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta
z dn.05.06.2007 r.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.



II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  okres w
miesiącach: 8.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a) dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że wykonawca
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże minimum po
jednej osobie posiadającej uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej,
instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych i instalacyjnej w zakresie
zewnętrznych sieci wod.- kan. Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu
zawodowego. Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie
posiadała kwalifikacje w kilku specjalnościach. b) wykonali należycie w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną
zamawiający uzna wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy
dojazdowej (lub klasy wyższej) z uzbrojeniem w sieci wod.-kan., energetyczne. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy z
wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie
wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: a) o
spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy, W przypadku
składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu
wykonawców składających ofertę wspólną. b) o spełnianiu warunków określonych w art.
22 ust. 1 pkt 4 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej w.w. oświadczenie składa
każdy z wykonawców składających ofertę wspólna. 2) 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), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz osób i podmiotów, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji
zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru, stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów. 4) Dokumenty stwierdzające, że osoby,
o których mowa w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia tj uprawnienia do
projektowania w specjalności drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci



elektroenergetycznych i instalacyjnej w zakresie zewnętrznych sieci wod.- kan. oraz
dokumenty potwierdzające przynależność tych osób do właściwej izby samorządu
zawodowego. 5) Wykaz wykonanych usług (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie,
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają
jeden wspólny ww. wykaz.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11710.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro ds.
Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr
397).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.08.2008 godzina 12:00, miejsce: Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


