Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.cewice.pl/zamowienia
Cewice: Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Cewice
Numer ogłoszenia: 213306 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy , ul. W. Witosa 16,
84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznych
w zakresie budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cewice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia
obejmuje opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Cewice. Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery części, i obejmuje
wykonanie następujących dokumentacji: 1.Projekt budowlany i wykonawczy na budowę oświetlenia
drogowego przy drodze powiatowej w Popowie 2.Projekt budowlany i wykonawczy na budowę
oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 214 w m. Bukowina 3.Projekt budowlany i
wykonawczy na budowę oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 212 w m. Kamieniec
4.Projekt budowlany i wykonawczy na budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.
Pieski Szczegółowy opis zakresu każdej z części został zamieszczony w opisach części zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy na zasadzie
spełnia - nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił posiadanie wiedzy i doświadczenia
w realizacji usług polegających na wykonywaniu usług tożsamych lub zbliżonych do
przedmiotu zamówienia, w każdej z części, tzn.: 1.W zakresie części I zamówienia wykonanie co najmniej 1 projektu budowlanego z zakresu budowy linii energetycznej
lub budowy oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 15 000 zł brutto 2.W
zakresie części II zamówienia - wykonanie co najmniej 1 projektu budowlanego z
zakresu budowy linii energetycznej lub budowy oświetlenia drogowego o wartości co
najmniej 20.000 zł brutto 3.W zakresie części III zamówienia - wykonanie co najmniej
1 projektu budowlanego z zakresu budowy linii energetycznej lub budowy oświetlenia
drogowego o wartości co najmniej 25. 000 zł brutto 4.W zakresie części IV
zamówienia - wykonanie co najmniej 1 projektu budowlanego z zakresu budowy linii
energetycznej lub budowy oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 15. 000 zł
brutto Ocena spełniania warunku na podstawie dokumentów lub oświadczeń złożonych
wraz z ofertą na zasadzie spełnia - nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy na zasadzie
spełnia - nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił dysponowanie osobami
gwarantującymi rzetelne i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, tzn. aby w
pracach zespołu projektowego zapewnił udział co najmniej 1 projektanta w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Ocena
spełniania warunku na podstawie dokumentów lub oświadczeń złożonych wraz z ofertą
na zasadzie spełnia - nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 ustawy na zasadzie
spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
W wykazie głównych usług powinna zostać ujęta: 1.W zakresie części I zamówienia -co
najmniej 1 usługa wykonania co najmniej 1 projektu budowlanego z zakresu budowy linii
energetycznej lub budowy oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 15 000 zł brutto
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2.W zakresie części II zamówienia - co najmniej 1 usługa wykonania co najmniej 1 projektu
budowlanego z zakresu budowy linii energetycznej lub budowy oświetlenia drogowego o
wartości co najmniej 20 000 zł brutto 3.W zakresie części III zamówienia - co najmniej 1
usługa wykonania co najmniej 1 projektu budowlanego z zakresu budowy linii
energetycznej lub budowy oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 25 000 zł brutto
4.W zakresie części IV zamówienia - co najmniej 1 usługa wykonania co najmniej 1
projektu budowlanego z zakresu budowy linii energetycznej lub budowy oświetlenia
drogowego o wartości co najmniej 15 000 zł brutto;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Każda oferta musi zawierać: 1.formularz oferty 2.oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy 3.oświadczenie
z art. 24 ust. 1 ustawy 4.listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej jeżeli dotyczy
5.stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty; 6.w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o realizację zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego; 7.wykaz głównych usług 8.wykaz osób uczestniczących w realizacji
zamówienia, 9.oświadczenie, iż osoby uczestniczące w realizacji zamówienia posiadają wymagane
prawem uprawnienia i kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie zamówienia, 10.wykaz części
zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 11.zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania swoich zasobów do dyspozycji - jeżeli dotyczy Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie. Proponuje się, aby zastrzeżenie dokonane było przez złożenie oferty w
dwóch częściach opisanych jako część jawna oferty oraz część zastrzeżona oferty. Proponuje się, aby
wszystkie strony obu części zostały ponumerowane. Zgodnie z art. 11 ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 ze zm.) poprzez pojęcie
tajemnicy przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy
PZP Zamawiający żąda aby: 1)dokumenty wymagane odnośnie potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust 1 ustawy zostały złożone wspólnie przez
Wykonawców, zaś odnośnie spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 ustawy osobno przez każdego Wykonawcę; 2)w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić Pełnomocnika do
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reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne
określenie postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy
każdego z nich; 3)wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem; W
stosunku do Wykonawców zagranicznych wymaga się złożenia powyższych dokumentów w języku
polskim lub z tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty lub oświadczenia zostały
złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w
art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument
potwierdzający ten fakt. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów
wymaga złożenia dokumentów dotyczących w szczególności: a.Zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu b.Sposobów wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę
przy wykonywaniu zamówienia c.Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem d.Zakresu i udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Podmiot, który
zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w
swej ofercie wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i
podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje
się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1, określonych powyżej dla niniejszego postępowania
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, określonych powyżej dla
niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 97
• 2 - Okres gwarancji z dwukrotną bezpłatną aktualizacją kosztorysów - 3
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiany treści zawartej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem
formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.). 2.Zmiana postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa
w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż strony umowy wyrażają zgodę na
wprowadzenie zmian, tj.: 1)zmiany dotyczące przewidzianego terminu zakończenia przedmiotu
zamówienia, ze względu na opóźnienie w uzyskaniu uzgodnień, decyzji, opinii oraz innych
dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające nie z winy
Zamawiającego i Wykonawcy, lecz z przyczyn zależnych od instytucji wydających powyższe
dokumenty. 2)zmian dotyczących podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy prawo
zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.Zmiana dokonywana jest poprzez złożenie
wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem
uzasadnienia, czasu wykonania zmiany. 4.Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania
zmian w niniejszej umowie uwzględniający warunki zmiany umowy określone w SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.cewice.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY
UL. W. WITOSA 16. 84-312 CEWICE POKÓJ NR 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.08.2015 godzina 11:00, miejsce: URZĄD GMINY UL. W. WITOSA 16. 84-312 CEWICE POKÓJ
NR 6.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Projekt budowlany i wykonawczy na budowę oświetlenia drogowego przy
drodze powiatowej w Popowie..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dane do projektowania
1)Lokalizacja oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Nr 1336G w m. Popowo
zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi (pismo oraz mapka stanowią załączniki do niniejszego
postępowania). 2)Projektowana linia energetyczna do zasilania oświetlenia drogowego (ok.
200m, od. dz. 152/1 do skrzyżowania Linia-Łebunia) zgodnie z uzyskanymi warunkami
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W projekcie zastosować słupy ocynkowane o H=89 m, oprawy oświetleniowe z redukcją mocy, w II klasie ochronności przeciwporażeniowej
3)Miejscowość Popowo nie posiada m.p.z.p. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych. 2)Uzyskanie niezbędnych
map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów, 3)Przygotowanie dokumentów do
wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę wraz z ich
złożeniem do odpowiednich organów 4)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 5)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego
decyzji pozwolenia na budowę . 6)Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej. 7)Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren,
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których przebiegać inwestycja, które będą podstawą złożenia oświadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych. 8)Uzyskanie wszelkich niezbędnych
warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami Prawa
Budowlanego. 9)Badania geotechniczne gruntu. 10)Opracowanie projektu budowlanego
oświetlenia drogowego, informacji BIOZ - w 5-ciu egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej.
11)Opracowanie projektu wykonawczego oświetlenia drogowego - w 4- ech egz.+ 1 egz. w
wersji elektronicznej. 12)Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich z tabelą
elementów scalonych po 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej . 13)Opracowanie specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót - w 2-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej
14)Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD w formie zapisu PDF
(tekst), JPG (rysunki) do publikacji. 3.Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:
1)Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)
2)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012, poz. 462). 3)Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm) 4)Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.z 2012 poz. 463)
5)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz. U. z 2013, poz. 1129) . 4.Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane
koszty robót budowlanych należy opracować 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). 5.Proponuje się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał
wizji lokalnej w terenie. 6.Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych przed przystąpieniem
do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 97
o 2. Okres gwarancji z dwukrotną bezpłatną aktualizacją kosztorysów - 3

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Projekt budowlany i wykonawczy na budowę oświetlenia drogowego przy
drodze wojewódzkiej nr 214 w m. Bukowina..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Dane do projektowania
1)Lokalizacja oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 214 w m. Bukowina
zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi (pismo oraz mapka stanowią załączniki do niniejszego
postępowania). 2)Projektowana linia energetyczna do zasilania oświetlenia drogowego (ok.
560 m od. dz. 175/8 do dz. 144/3) zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej. W projekcie zastosować słupy ocynkowane o H=8-9 m, oprawy
oświetleniowe z redukcją mocy, w II klasie ochronności przeciwporażeniowej 3)W m.
Bukowina obowiązuje m.p.z.p. dostępny na stronie www.bip.cewice.pl (prawo lokalne, plany
miejscowe) 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)Uzyskanie we własnym zakresie
mapy do celów projektowych. 2)Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z
rejestru gruntów 3)Przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenie na budowę wraz z
jego złożeniem do odpowiednich organów. 4)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji
pozwolenia na budowę . 5)Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
6)Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren, których przebiegać
inwestycja, które będą podstawą złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania
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nieruchomościami do celów budowlanych. 7)Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków
technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.
8)Badania geotechniczne gruntu. 9)Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia
drogowego, informacji BIOZ - w 5-ciu egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej. 10)Opracowanie
projektu wykonawczego oświetlenia drogowego - w 4- ech egz.+ 1 egz. w wersji
elektronicznej. 11)Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich z tabelą
elementów scalonych po 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej . 12)Opracowanie specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót - w 2-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej
13)Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD w formie zapisu PDF
(tekst), JPG (rysunki) do publikacji. 3.Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:
1)Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)
2)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012, poz. 462). 3)Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm) 4)Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.z 2012 poz. 463)
5)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz. U. z 2013, poz. 1129) . 4.Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane
koszty robót budowlanych należy opracować 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). 5.Proponuje się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał
wizji lokalnej w terenie. 6.Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych przed przystąpieniem
do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.02.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 97
o 2. Okres gwarancji z dwukrotną bezpłatną aktualizacją kosztorysów - 3

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Projekt budowlany i wykonawczy na budowę oświetlenia drogowego przy
drodze wojewódzkiej nr 212 w m. Kamieniec..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Dane do projektowania
1)Lokalizacja oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej Nr 212 w m. Kamieniec
zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi (pismo oraz mapka stanowią załączniki do niniejszego
postępowania). 2)Projektowana linia energetyczna do zasilania oświetlenia drogowego (ok.
200m od. dz. 215 -L do dz. 216-2L)) zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej. W projekcie zastosować słupy ocynkowane o H=8-9 m, oprawy
oświetleniowe z redukcją mocy, w II klasie ochronności przeciwporażeniowej. 3)Projekt musi
być skoordynowany z projektem realizowanym przez ZDW dot. rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 212 na odcinku Osowo Lęborskie-Unichowo (w załączeniu fragment
projektu) 4)Dla części m. Kamieniec obowiązuje m.p.z.p. dla trasy kanalizacji sanitarnej w
gm. Cewice (Oskowo-Cewice) dostępny na stronie www.bip.cewice.pl (prawo lokalne, plany
miejscowe) 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)Uzyskanie we własnym zakresie
mapy do celów projektowych. 2)Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z
rejestru gruntów, 3)Przygotowanie dokumentów do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego (dla terenu poza mpzp) ,pozwolenia na budowę wraz z ich złożeniem do
odpowiednich organów 4)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o
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lokalizacji inwestycji celu publicznego. 5)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji
pozwolenia na budowę . 6)Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
7)Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren, których przebiegać
inwestycja, które będą podstawą złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomościami do celów budowlanych. 8)Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków
technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.
9)Badania geotechniczne gruntu. 10)Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia
drogowego, informacji BIOZ - w 5-ciu egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej. 11)Opracowanie
projektu wykonawczego oświetlenia drogowego - w 4- ech egz.+ 1 egz. w wersji
elektronicznej. 12)Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich z tabelą
elementów scalonych po 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej . 13)Opracowanie specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót - w 2-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej
14)Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD w formie zapisu PDF
(tekst), JPG (rysunki) do publikacji. 3.Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:
1)Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)
2)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012, poz. 462). 3)Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm). 4)Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.z 2012 poz. 463)
5)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz. U. z 2013, poz. 1129) . 4.Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane
koszty robót budowlanych należy opracować 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). 5.Proponuje się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał
wizji lokalnej w terenie. 6.Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych przed przystąpieniem
do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 97
o 2. Okres gwarancji z dwukrotną bezpłatną aktualizacją kosztorysów - 3

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Projekt budowlany i wykonawczy na budowę oświetlenia drogowego przy
drodze gminnej w m. Pieski..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Dane do projektowania
1)Lokalizacja oświetlenia drogowego przy drodze gminnej (dz. 32/2, 17/2) w m. Pieski
zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi (dokumentacja fotograficzna oraz mapka stanowią
załączniki do niniejszego postępowania). 2)Projektowana linia energetyczna do zasilania
oświetlenia drogowego (ok. 300m) zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej. W projekcie zastosować słupy ocynkowane o H=8-9 m, oprawy
oświetleniowe z redukcją mocy, w II klasie ochronności przeciwporażeniowej 3)Miejscowość
Pieski nie posiada m.p.z.p. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)Uzyskanie we
własnym zakresie mapy do celów projektowych. 2)Uzyskanie niezbędnych map
ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów, 3)Przygotowanie dokumentów do wniosku o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę wraz z ich złożeniem
do odpowiednich organów 4)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o
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lokalizacji inwestycji celu publicznego. 5)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji
pozwolenia na budowę . 6)Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
7)Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren, których przebiegać
inwestycja, które będą podstawą złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomościami do celów budowlanych. 8)Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków
technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.
9)Badania geotechniczne gruntu. 10)Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia
drogowego, informacji BIOZ - w 5-ciu egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej. 11)Opracowanie
projektu wykonawczego oświetlenia drogowego - w 4- ech egz.+ 1 egz. w wersji
elektronicznej. 12)Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich z tabelą
elementów scalonych po 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej . 13)Opracowanie specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót - w 2-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej
14)Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD w formie zapisu PDF
(tekst), JPG (rysunki) do publikacji. 3.Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:
1)Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)
2)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012, poz. 462). 3)Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm) 4)Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.z 2012 poz. 463)
5)Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz. U. z 2013, poz. 1129) . 4.Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane
koszty robót budowlanych należy opracować 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). 5.Proponuje się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał
wizji lokalnej w terenie. 6.Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych przed przystąpieniem
do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 97
o 2. Okres gwarancji z dwukrotną bezpłatną aktualizacją kosztorysów - 3
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