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Ogłoszenie nr 590967-N-2020 z dnia 2020-09-29 r.

Gmina Brusy: Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Brusy 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, 

lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający p o wierzyl/p o wierzyli przeprowadzenie 

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brusy, krajowy numer identyfikacyjny 92351251000000, ul. ul. Na Zaborach

1 , 89-632 Brusy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 969 302, e-mail zp@brusy.pl, faks 523 969 303.

Adres strony internetowej (URL): brusy.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)'.

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym 

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w 

jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie 

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w 

imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 

(URL)

Tak

bip.brusy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

bip.brusy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie
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adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie 

Zamawiającego

Adres:

Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

n.i) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy

Brusy

Numer referencyjny: Nr ZP.271.20.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
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Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części łub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg na terenie gminy Brusy, 

w tym: Część I: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej w Czamiżu w 

ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Czamiż - sołectwo Czamiż” 

Część II: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Polnej i Ogrodowej w Lubni w 

ramach zadania „Dokumentacja projektowa uh Polnej i Ogrodowej w Lubni - sołectwo Lubnia” Część III: 

wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Polnej w Czyczkowach w ramach zadania 

„Dokumentacja projektowa budowy ulic w Kosobudach - sołectwo Kosobudy” Część IV: wykonanie 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Polnej w Czyczkowach w ramach zadania 

„Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy” 2. Zakres rzeczowy 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmuje: Część I: wykonanie dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej budowy drogi gminnej w Czamiżu w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy drogi 

gminnej w miejscowości Czamiż - sołectwo Czamiż” budowę drogi na odcinku ok. 320 mb (dz. ewid. 308, 313, 

317, 296/8, obręb Czamiż), w tym: 1) budowę nawierzchni drogowych, 2) budowę kanalizacji deszczowej 

(kanalizację deszczową należy włączyć w istniejący kolektor przecinający projektowaną drogę, kolektor należy 

zinwentaryzować na odcinku objętym zakresem mapy do celów projektowych), 3) budowę oświetlenia 

drogowego, 4) ewentualną przebudowę istniejących sieci w przypadku wystąpienia kolizji, 5) oznakowanie 

poziome i pionowe - sporządzenie i uzgodnienie projektu stałej organizacji mchu, 6) urządzenie zieleni, Część 

II: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Polnej i Ogrodowej w Lubni w ramach 

zadania „Dokumentacja projektowa ul. Polnej i Ogrodowej w Lubni - sołectwo Lubnia” budowę drogi na 

odcinku ok. 670 mb (dz. ewid. 262/5, 266/1, 263/1, 267/1, 265/13, obręb Lubnia), w tym: 1) budowę 

nawierzchni drogowych, 2; ewentualną przebudowę istniejącycn sieci w przypadku wystąpienia kolizji 3) 

wymianę przyłączy wodociągowych Część III: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. 

Polnej w Czyczkowach w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy ulic w Kosobudach - sołectwo 
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Kosobudy”* budowę dróg na odcinku ok. 940 mb, w tym: 1) budowę i przebudowę nawierzchni drogowych, 2) 

budowę kanalizacji deszczowej w raz ze zbiornikiem retencyjnym na działce ewid. nr 239/11 obręb Kosobudy, 

w miejscach gdzie jest to możliwe należy zastosować powierzchniowe odwodnienie korpusu drogi, 3) budowę 

oświetlenia drogowego (Zamawiający posiada projekt oświetlenia drogowego na ul. Szkolnej), 4) ewentualną 

przebudowę istniejących sieci w przypadku wystąpienia kolizji. Część IV: wykonanie dokumentacji projektowo 

- kosztorysowej budowy ul. Polnej w Czyczkowach w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy ul. 

Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy”* budowę drogi na odcinku ok.920 mb, w tym: 1) budowę 

nawierzchni drogowych ul. Polnej, 2) ewentualną przebudowę skrzyżowania z ul. Czernicką, 3) budowę 

kanalizacji deszczowej (kanalizację deszczową, jeśli ukształtowanie terenu na to pozwoli należy włączyć w 

istniejący kolektor w ul. Czernickiej, ewentualnie rozważyć zrzut wód deszczowych do istniejącego stawu, 

zaprojektowanie zbiornika lub odwodnienie powierzchniowe do rowów), 4) budowę oświetlenia drogowego, 5) 

ewentualną przebudowę istniejących sieci w przypadku wystąpienia kolizji 3. W zakres jednego kompletu 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej wchodzą: 1) Projekt budowlany opracowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz niezbędnymi uzgodnieniami - 5 egz. każda branża (każda branża w osobnej 

teczce), 2) Projekty wykonawcze poszczególnych branż (w przypadku, gdy okażą się konieczne ze względu na 

stopień skomplikowania robót) - 3 egz. 3) Projekt organizacji ruchu - 2 egz. 4) Przedmiar robót opracowany 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) -1 egz. (tylko wersja elektroniczna) Przedmiar 

winien zawierać: L wyliczenia dla poszczególnych pozycji robót, z których wynikać będą ilości na 

poszczególne roboty, □ nakłady z tytułu robót demontażowych, transportu, zagospodarowania odpadów (ilości 

w tonach) oraz wszystkie inne nakłady mające wpływ na ryczałtowy koszt realizacji robót, U odniesienie do 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia - opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) - 5 egz. (w łączności z 

projektem budowlanym) 6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowana 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) - 2 egz. każda branża 7) Kosztorys inwestorski, 

opracowany 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. z 

2004 r. nr 130 poz. 1389) - w ilości 2 egz. Wszystkie w/w opracowania poza przedmiarem robót należy 

dostarczyć w wersji papierowej we wskazanej ilości egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF, 
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zapisane na nośniku danych (płyta CD - 2 egz.). Dodatkowo opracowanie wymienione w ust. 3 pkt. 4) i 7) 

należy dostarczyć w formacie ATH. 4. Do dokumentacji projektowej Wykonawca załącza wykaz sporządzonych 

opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest na do nieodpłatnego 

uaktualniania kosztorysów do czasu zakończenia inwestycji (do czasu realizacji inwestycji, jednak nie dłużej niż 

3 lata od uzyskania ostatecznej decyzji ZRID). 6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany 

jest również do: 1) wykonania mapy do celów projektowych, 2) wykonanie projektów podziału niezbędnych do 

uzyskania decyzji ZRID (1 działka) (dotyczy tylko Części III)* 3) wykonania i przedstawienia do uzgodnienia 

uproszczonego projektu koncepcyjnego budowy ulic, zawierającego co najmniej: rodzaj nawierzchni i 

podbudowy, proponowany przebieg ciągów pieszych i jezdnych, ewentualnych miejsc postojowych, sposób 

odwodnienia, geometrię ulic, rozwiązanie w zakresie oświetlenia ulicznego oraz proponowane rozwiązania 

dotyczące ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, rozwiązanie w zakresie skrzyżowań, zjazdów 

publicznych i indywidualnych, wskazanie drzew zakwalifikowanych do wycinki,; 4) wykonania i przedstawienia 

do uzgodnienia Zamawiającemu projektów budowlanych wszystkich branż, opracowanych w stopniu 

szczegółowości, umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę, a w przypadku, gdy zachodzi konieczność 

projektów wykonawczych, 5) opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu; 6) przygotowania i 

złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, w zakresie objętym 

sporządzoną dokumentacją projektową; 7) uzyskania wszelkich wymaganych prawem, w tym Prawem 

budowlanym i Prawem ochrony środowiska, uzgodnień formalno - prawnych, opinii, operatów, ekspertyz oraz 

decyzji, w tym m.in. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko, o ile taki raport będzie wymagany, pozwoleń wodno-prawnych, warunków dostawy mediów itp., 

które są konieczne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/ uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na budowę obiektów objętych dokumentacją projektową, przy użyciu własnych środków i na własny koszt. 8) W 

przypadku, gdy terminy administracyjne uzyskania określonych w pkt 7) dokumentów i uzgodnień z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy przekroczą termin umowny wykonania zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany 

do uzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym przez właściwy urząd terminie bez dodatkowego wynagrodzenia 

do czasu ich uzyskania.

IL5) Główny kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV:

IL6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:

Waluta:

(wprzypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 

6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

IL8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa 

lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach: lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-15

IL9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

IIL1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

IIL1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1. 2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1. 3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:
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III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

IIL2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

IIL5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

HI.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt HI.3) - HI.6)

1) Wypełniony formularz oferty - zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SI WZ; 2) 

Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, o 

którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (propozycja - Załącznik Nr 5 do SIWZ).

3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
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86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Propozycja treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV. 1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV. 1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV. 1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

IV. 1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
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Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IY.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej;

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IY.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie projektanta branży drogowej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV. 4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
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Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art.144 ustawy Pzp oraz: I) wystąpią okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego, 3) wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności □ na 

którą Strony nie miały wpływu, i I przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy, 

□ której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć, □ której nie można uznać za 

wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron. 5) sądowej waloryzacji zamówienia, 3. Istotne zmiany w 

umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy: 1) 

zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku: - konieczności wprowadzenia zmian w opracowywanej 

dokumentacji techniczno - projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego 

terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; - przerw w realizacji prac projektowych powstałych z przyczyn 

nie leżących po stronie Wykonawcy; - wstrzymania realizacji prac objętych umową z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; - konieczności uzyskania 

niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub 

właściwych organów; - wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność - wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 
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przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność - braku możliwości niezwłocznego zawarcia umowy z Wykonawcą, - w 

przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 144 PZP - w przypadku wystąpienia okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile ich zaistnienie miałoby lub mogłoby mieć wpływ na należyte 

wykonanie umowy. 2) zmiany wynagrodzenia, w przypadku: E wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części 

zamówienia (zmniejszenie wynagrodzenia); fi zmiany stawki podatku od towaru i usług, n w przypadku 

wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 144 PZP E w przypadku wystąpienia okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile ich zaistnienie miałoby lub mogłoby mieć wpływ na należyte 

wykonanie umowy. 3) zmiany podwykonawcy, w przypadku: □ wprowadzenia nowego podwykonawcy; FI 

rezygnacji podwykonawcy; □ zmiany podwykonawcy, □ zmiany wartości lub zakresu usług wykonywanych 

przez podwykonawców.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IY.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IY.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-10-07, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IY.6.5) Informacje dodatkowe:

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 Gmina Brusy, którą reprezentuje Burmistrz Brus, z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89- 
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632 Brusy; □ inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Magdalena Zarębska, z którą 

można kontaktować się e-mailem: iod@brusy.pl; pod numerem telefonu 52-39-69-300 lub pisemnie na adres: 

Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy; □ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

na „Dokumentację projektową dróg na terenie Gminy Brusy” prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; IJ 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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 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; f. 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; f 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 (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - 

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 (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); - 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.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Sołectwo Czarniż
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej obejmuje: Część I: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi 

gminnej w Czamiżu w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Czamiż 

- sołectwo Czamiż” budowę drogi na odcinku ok. 320 mb (dz. ewid. 308, 313, 317, 296/8, obręb Czamiż), w tym: 

1) budowę nawierzchni drogowych, 2) budowę kanalizacji deszczowej (kanalizację deszczową należy włączyć w 

istniejący kolektor przecinający projektowaną drogę, kolektor należy zinwentaryzować na odcinku objętym 

zakresem mapy do celów projektowych), 3) budowę oświetlenia drogowego, 4) ewentualną przebudowę 

istniejących sieci w przypadku wystąpienia kolizji, 5) oznakowanie poziome i pionowe - sporządzenie i 

uzgodnienie projektu stałej organizacji mchu, 6) urządzenie zieleni,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie projektanta branży drogowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Sołectwo Lubnia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy dokumentacji 
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projektowo - kosztorysowej obejmuje: Część II: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 

ulicy Polnej i Ogrodowej w Lubni w ramach zadania „Dokumentacja projektowa ul. Polnej i Ogrodowej w Lubni - 

sołectwo Lubnia” budowę drogi na odcinku ok. 670 mb (dz. ewid. 262/5, 266/1, 263/1, 267/1, 265/13, obręb 

Lubnia), w tym: 1) budowę nawierzchni drogowych, 2) ewentualną przebudowę istniejących sieci w przypadku 

wystąpienia kolizji 3) wymianę przyłączy wodociągowych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPY): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie projektanta branży drogowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Sołectwo Kosobudy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres rzeczowy dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej obejmuje: Część III: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. 

Polnej w Czyczkowach w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy ulic w Kosobudach - sołectwo 

Kosobudy”* budowę dróg na odcinku ok. 940 mb, w tym: 1) budowę i przebudowę nawierzchni drogowych, 2) 

budowę kanalizacji deszczowej w raz ze zbiornikiem retencyjnym na działce ewid. nr 239/11 obręb Kosobudy, w 

miejscach gdzie jest to możliwe należy zastosować powierzchniowe odwodnienie korpusu drogi, 3) budowę 

oświetlenia drogowego (Zamawiający posiada projekt oświetlenia drogowego na ul. Szkolnej), 4) ewentualną 
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przebudowę istniejących sieci w przypadku wystąpienia kolizji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPY): 71220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżełi zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie projektanta branży drogowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Sołectwo Czyczkowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budow!ane:Zakres rzeczowy dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej obejmuje: Część IV: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. 

Polnej w Czyczkowach w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej w Czyczkowach - 

sołectwo Czyczkowy”* budowę drogi na odcinku ok.920 mb, w tym: 1) budowę nawierzchni drogowych ul. Polnej, 

2) ewentualną przebudowę skrzyżowania z ul. Czernicką, 3) budowę kanalizacji deszczowej (kanalizację 

deszczową, jeśli ukształtowanie terenu na to pozwoli należy włączyć w istniejący kolektor w ul. Czernickiej, 

ewentualnie rozważyć zrzut wód deszczowych do istniejącego stawu, zaprojektowanie zbiornika lub odwodnienie 

powierzchniowe do rowów), 4) budowę oświetlenia drogowego, 5) ewentualną przebudowę istniejących sieci w 

przypadku wystąpienia kolizji

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Doświadczenie projektanta branży drogowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Z up.

‘cholmgr ini. W
Specjalista ds} 

zamówień publicznych
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