Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html
Ogłoszenie nr 25836 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.
Kraków: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej
dotyczącej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz wykonania kompletnych projektów
budowlanych, w odniesieniu od jednej do dziesięciu części zamówienia dla Zarządu Zieleni
Miejskiej w Krakowie,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: 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 powierzył/powierzyli
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:
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: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, krajowy numer
identyfikacyjny 361777097, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, woj. małopolskie, państwo
Polska, tel. +48123418516, e-mail przetargi@zzm.krakow.pl, faks +48123418487.
Adres strony internetowej (URL): www.zzm.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.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):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
nie
http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html
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
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem
operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem
operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków- sekretariat

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
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy w
zakresie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej inwentaryzacji istniejącej
infrastruktury oraz wykonania kompletnych projektów budowlanych, w odniesieniu od jednej
do dziesięciu części zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,
Numer referencyjny: 3/2017
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:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
2
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 postępowania i zamówienia jest wyłonienie
Wykonawcy w zakresie: a) wykonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury (alejki
parkowe, schody terenowe, istniejące przedepty, istniejąca zieleń w obrębie 1 m od istniejącej
infrastruktury), b)inwentaryzacji elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na
śmieci) na terenie parków, zatok pod ławki parkowe, c)wykonania projektów budowlanych
nawierzchni alejek parkowych z obrzeżem w miejscu istniejącej infrastruktury, schodów
terenowych, zatok pod ławki parkowe itp., wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, odpowiednio w odniesieniu od
jednej do dziesięciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2. Zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje również uzyskanie niezbędnych opinii, ewentualnych
wymaganych uzgodnień z dysponentami istniejących sieci na obszarze objętym projektem,
opracowanie STWiOR, przedmiarów i kosztorysów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do
dziesięciu części zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został
przedstawiony w pkt 3)10. SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziesięciu części
zamówienia. 4. Integralną częścią SIWZ określającą przedmiot zamówienia są również

materiały załączone do SIWZ, określające w zakresie części dla których Zamawiający
posiada wstępne koncepcje lub uwarunkowania stosowne wymagania, tj.: - Załącznik nr 1 –
Park Krowoderski, część 1, - Załącznik nr 2 – Park Żeromskiego, część 3 - Załącznik nr 3 –
Park Dąbie, cześć 4 - Załącznik nr 4 – Zalew Nowohucki, część 8 - Załącznik nr 5 –
Młynówka Królewska, część 9 - Załącznik nr 6a, 6b,6c,6d – Park Zielony Jar Wandy, część
10 - Załącznik nr 7, 7a,7aa, 7aaa – Park Lotników Polskich, część 6 5. Zamawiający
dopuszcza składanie maksymalnie do dwóch ofert częściowych przez Wykonawcę (nie więcej
niż na dwie wybrane zadania), odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziesięciu części
zamówienia opisanych w SIWZ. Złożenie oferty częściowej przez jednego Wykonawcę
ponad dopuszczalną liczbę 2 ofert częściowych (maksymalnie 2 zadań), będzie skutkować
odrzuceniem każdej oferty częściowej złożonej przez Wykonawcę w niniejszym
postępowaniu jako niezgodnej z treścią niniejszej SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).
Zamawiający wskazuje, iż ograniczenie możliwości złożenia ofert częściowych przez jednego
Wykonawcę jest celowe i uzasadnione zakresem, wartością i czasem realizacji każdej z
części, jak też dotychczasowym doświadczeniem Zamawiającego wynikającym z realizacji
poprzednich zamówień na analogiczny zakres przedmiotowy. Dlatego też, Zamawiający
zwraca również uwagę, iż Wykonawca składając ofertę na wybrane części zamówienia nie
tylko nie może złożyć samodzielnie oferty na więcej niż dopuszczalna liczba zadań, ale nie
może także przyjąć równocześnie roli podwykonawcy u Wykonawcy składającego ofertę na
inne części zamówienia w tym postępowaniu. Zamawiający zwraca uwagę, iż w przypadku
zaistnienia okoliczność złożenia ofert przez Wykonawców z udziałem podwykonawców,
którzy również złożyli oferty jako Wykonawcy na inne zadania, nastąpi odrzucenie ofert obu
Wykonawców, którzy wykorzystując taki mechanizm, w ten sposób będą próbować obejść
przepisy prawa i wymagania oraz warunki wynikające z treści SIWZ. Podstawą odrzucenia
ofert Wykonawców, w tym przypadku będzie art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, w zw. z art. 14 ust. 1
ustawy z Pzp, w zw. z art. 58 § 1 KC oraz w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp. Zaznaczyć również
należy, iż w tym postępowaniu Zamawiający nie zakazuje co do zasady korzystania przez
Wykonawców z zaangażowania potencjału podwykonawców, zarówno dla wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jak i przy wykonywaniu zamówienia w
przypadku podpisania umowy. Niemniej nie dopuszcza możliwości aby Wykonawca był
zarazem podwykonawcą u innego Wykonawcy przy składaniu ofert i realizacji zamówień w
tym postępowaniu. 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień
powtarzających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w
okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w
tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług
do 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego w zakresie odpowiadającym
zakresowi niniejszego zamówienia na terenie parków obejmujących niniejsze zamówienie lub
przyległym oraz pełnienia funkcji nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
budowlanych, a polegającego w szczególności na: a) stwierdzaniu w toku wykonywania robót
budowlanych, będących przedmiotem odrębnego zamówienia publicznego, zgodności
realizacji z projektem, b) uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia,
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, c)
uczestnictwie zespołu projektowego w naradach koordynacyjnych. 7. Wykonawca musi
zapewnić realizację całości zamówienia w terminie do 30 czerwca 2017r., liczonym od dnia
udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy, przy czym w ramach udzielonej rękojmi i
gwarancji zobowiązany jest do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego, odpowiednio do
oferowanej części zamówienia. 8. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za
przedmiot umowy w Formularzu oferty, wyliczoną w oparciu o indywidualną kalkulację, przy
uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego,

odpowiednio do oferowanej części zamówienia. 9. Wykonawca musi zaoferować przedmiot
zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, odpowiednio do
oferowanej części zamówienia. 10. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie
podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań
(części zamówienia), odpowiednio do oferowanej części zamówienia. 11. Wykonawca
powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę
odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy,
stanowiące integralną część SIWZ. 12. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie
dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 71250000-5
Dodatkowe kody CPV:71320000-7, 71245000-7, 71246000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 276420.00
Waluta:
PLN
(w przypadku 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: tak
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:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających, na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia
niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu
Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 50% wartości
szacunkowej zamówienia podstawowego w zakresie odpowiadającym zakresowi niniejszego
zamówienia na terenie parków obejmujących niniejsze zamówienie lub przyległym oraz
pełnienia funkcji nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, a polegającego
w szczególności na: a) stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych, będących
przedmiotem odrębnego zamówienia publicznego, zgodności realizacji z projektem, b)
uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, zgłoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, c) uczestnictwie zespołu
projektowego w naradach koordynacyjnych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
data zakończenia: 30/06/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu

warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu
warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową
pozwalającą na realizację zamówienia, odpowiednio do oferowanej części zamówienia,
dlatego też musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 1.
osobą Głównego Projektanta, odpowiedzialną za wykonanie dokumentacji, posiadającą
wykształcenie wyższe i uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej,
inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającą co najmniej
dwuletnie doświadczenie zawodowe i doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch
dokumentacji projektowych lub ich części obejmujących lub dotyczących utwardzenia terenu
o nawierzchni asfaltowej lub kostki brukowej o łącznej powierzchni w ramach wykazanych
dwóch dokumentacji co najmniej 500m ² nawierzchni asfaltowej lub kostki brukowej, 2.
osobą architekta krajobrazu, ogrodnika lub leśnika, odpowiedzialną za wykonanie
dokumentacji w zakresie inwentaryzacji zieleni, posiadającą wykształcenie wyższe i dyplom
architekta krajobrazu, ogrodnictwa lub leśnictwa, a także posiadającą co najmniej dwuletnie
doświadczenie zawodowe i doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji
projektowych lub ich części obejmujących lub dotyczących inwentaryzacji lub projektowania
terenów zieleni o łącznej powierzchni w ramach wykazanych dwóch dokumentacji co
najmniej 500m ² dotyczących wykonanej inwentaryzacji lub projektowania terenów zieleni.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu
o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty.
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:
tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) 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 tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
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 ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie którego wzór stanowi załącznik A do
Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 3. Wykonawca, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenia dotyczące
wykazanych podwykonawców. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO 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:
1. wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według
wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty z załącznikami, 2) pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
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)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
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: nie
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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
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:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych we wzorze
umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 23/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie

Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Park Krowoderski
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:Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie inwentaryzacji istniejącej
infrastruktury: alejki parkowe (z wyłączeniem elementów alejek zaznaczonych w załączniku
graficznym nr 1 Park Krowoderski), schody terenowe, przedepty, inwentaryzacja istniejącej
zieleni w obrębie 1 m od istniejącej infrastruktury i przedeptów. Inwentaryzacja elementów
małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci itp. ) na terenie Parku Krowoderskiego
wraz z wykonaniem projektów budowlanych nawierzchni (alejek parkowych o nawierzchni
asfaltowej z obrzeżem w miejscu istniejącej infrastruktury), schodów terenowych, zatok pod
ławki parkowe- o nawierzchni asfaltowej z obrzeżem (planowana wymiana istniejących
ławek na ławki długości 176 cm, szerokości 60 cm w tej samej lokalizacji, zatoki należy
dostosować do podanych wymiarów ławki) oraz wykonanie Przedmiarów, Kosztorysów
Inwestorskich i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Projekt należy
wykonać na aktualnej mapie zasadniczej z uwzględnieniem sieci uzbrojenia terenu, z
uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu i ewentualnym wymaganym
uzgodnieniem z dysponentami istniejących sieci na obszarze objętym projektem. Każdy etap
projektu, w tym m.in. dobór materiałów, kolorystyka, szerokości i przebiegi projektowanych
alejek, musi zostać uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego, a ewentualne zmiany
muszą zostać zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Działki obejmujące projekt
Parku Krowoderskiego: Dz. nr 3/11 obr. 44 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 2/6 obr. 44 jed.
ewid. Krowodrza, Dz. 3/4 obr. 44 jed. ewid. Krowodrza, Dz. 3/10 obr. 44 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. 554/1 obr. 44 jed. ewid. Krowodrza, Dz. 775 obr. 44 jed. ewid. Krowodrza.
Po wykonaniu inwentaryzacji stanu istniejącego należy wykonane prace przedstawić
Zamawiającemu, następnie przystąpić do prac projektowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5, 71320000-7, 71246000-4, 71245000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 29268.00
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena za całość zamówienia
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Park Kleparski
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:Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie inwentaryzacji istniejącej
infrastruktury (alejki parkowe, schody terenowe, istniejące przedepty, inwentaryzacja
istniejącej zieleni w obrębie 1 m od istniejącej infrastruktury i przedeptów). Inwentaryzacja
elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci) na terenie Parku
Kleparskiego wraz z wykonaniem projektów budowlanych nawierzchni (alejek parkowych o
nawierzchni asfaltowej z obrzeżem w miejscu istniejącej infrastruktury), projekt utwardzenia
istniejących przedeptów wraz z obrzeżem i nakładką asfaltową, schodów terenowych, zatok
pod ławki parkowe- o nawierzchni asfaltowej z obrzeżem (planowana wymiana istniejących
ławek na ławki długości 176 cm, szerokości 60 cm w tej samej lokalizacji, zatoki należy
dostosować do podanych wymiarów ławki) oraz wykonanie Przedmiarów, Kosztorysów
Inwestorskich i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Projekt należy
wykonać na aktualnej mapie zasadniczej z uwzględnieniem sieci uzbrojenia terenu, z
uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu i ewentualnym wymaganym
uzgodnieniem z dysponentami istniejących sieci na obszarze objętym projektem. Każdy etap
projektu, w tym m.in. dobór materiałów, kolorystyka, szerokości i przebiegi projektowanych
alejek, musi zostać uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego, a ewentualne zmiany
muszą zostać zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Działki obejmujące projekt
Parku Kleparskiego: Dz. nr 235/1 obr. 45 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 235/3 obr. 45 jed.
ewid. Krowodrza, Dz. nr 235/18 obr. 45 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 235/1 obr. 45 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 235/4 obr. 45 jed. ewid. Krowodrza Po wykonaniu inwentaryzacji stanu
istniejącego należy wykonane prace przedstawić Zamawiającemu, następnie przystąpić do
prac projektowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5, 71320000-7, 71246000-4, 71245000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 29268.00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena za całość zamówienia
60
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3

Nazwa: Park Żeromskiego

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:Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie inwentaryzacji istniejącej
infrastruktury (alejki parkowe, istniejące przedepty), inwentaryzacja istniejącej zieleni w
obrębie 1 m od istniejącej infrastruktury i przedeptów oraz w miejscach nowo
projektowanych alejek). Inwentaryzacja elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze
na śmieci) na terenie Parku Żeromskiego wraz z wykonaniem projektów budowlanych
nawierzchni (alejek parkowych o nawierzchni utwardzonej asfaltowej z obrzeżem w nowym
układzie przedstawionym w załączniku nr 2 Park Żeromskiego), projekt utwardzenia
asfaltowego istniejących przedeptów wraz z obrzeżem, schodów terenowych, zatok pod ławki
parkowe (planowana wymiana istniejących ławek na ławki nowe, długość i szerokość należy
uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego, zatoki należy dostosować do planowanych
wymiarów ławki) oraz wykonanie Przedmiarów, Kosztorysów Inwestorskich i Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie
zasadniczej z uwzględnieniem sieci uzbrojenia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia
istniejącego uzbrojenia terenu i ewentualnym wymaganym uzgodnieniem z dysponentami
istniejących sieci na obszarze objętym projektem. W projekcie należy uwzględnić rozbiórkę
istniejących alejek nie występujących w koncepcyjnym układzie (załącznik nr 2 Park
Żeromskiego) oraz rozbiórkę istniejącego skateparku (rampy). Każdy etap projektu, w tym
m.in. dobór materiałów, kolorystyka, szerokości i przebiegi projektowanych alejek, musi
zostać uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego, a ewentualne zmiany muszą zostać
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Rozwiązania projektowe przedstawione
w koncepcji mogą zostać zmodyfikowane po warunkiem zatwierdzenia wszystkich zmian
przez Przedstawiciela Zamawiającego. Działki obejmujące projekt Parku Żeromskiego: Dz.
20/32 obr. 48 jedn. ewid. Nowa Huta, Dz. 27/5 obr. 48 jedn. ewid. Nowa Huta, Dz. 27/4 obr.
48 jedn. ewid. Nowa Huta, Dz. 20/21 obr. 48 jedn. ewid. Nowa Huta Po wykonaniu
inwentaryzacji stanu istniejącego należy wykonane prace przedstawić Zamawiającemu,
następnie przystąpić do prac projektowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5, 71320000-7, 71246000-4, 71245000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 26016.00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena za całość zamówienia
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4 Nazwa: Park Dąbie
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:Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie inwentaryzacji istniejącej
infrastruktury (alejki parkowe), inwentaryzacja istniejącej zieleni w obrębie 1 m od istniejącej
infrastruktury). Wykonanie projektów budowlanych nawierzchni (alejki o nawierzchni

asfaltowej z obrzeżem w miejscu oznaczonym miejscu załącznik nr 3 Park Dąbie) oraz
wykonanie Przedmiarów, Kosztorysów Inwestorskich i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie zasadniczej z
uwzględnieniem sieci uzbrojenia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącego
uzbrojenia terenu i ewentualnym wymaganym uzgodnieniem z dysponentami istniejących
sieci na obszarze objętym projektem oraz ZIKIT. Działki obejmujące projekt Parku Dąbie:
Dz. 221/1 obr. 16 jedn. ewid. Śródmieście, Dz. 197/1 obr. 16 jedn. ewid. Śródmieście, Dz.
396 obr. 48 jedn. ewid. Śródmieście. Po wykonaniu inwentaryzacji stanu istniejącego należy
wykonane prace przedstawić Zamawiającemu, następnie przystąpić do prac projektowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5, 71320000-7, 71246000-4, 71245000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 7000.00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena za całość zamówienia
60
Doświadczenie Głównego Projektanta 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5 Nazwa: Park Solvay
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:Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie inwentaryzacji istniejącej
infrastruktury (alejki parkowe, schody terenowe, przedepty, inwentaryzacja istniejącej zieleni
w obrębie 1 m od istniejącej infrastruktury i przedeptów). Wykonanie projektów
budowlanych nawierzchni (alejek parkowych o nawierzchni asfaltowej z obrzeżem w miejscu
istniejącej infrastruktury), schodów terenowych oraz wykonanie Przedmiarów, Kosztorysów
Inwestorskich i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Projekt należy
wykonać na aktualnej mapie zasadniczej z uwzględnieniem sieci uzbrojenia terenu, z
uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu i ewentualnym wymaganym
uzgodnieniem z dysponentami istniejących sieci na obszarze objętym projektem. Każdy etap
projektu, w tym m.in. dobór materiałów, kolorystyka, szerokości i przebiegi projektowanych
alejek, musi zostać uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego, a ewentualne zmiany
muszą zostać zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Działki obejmujące projekt
Parku Solvay: Dz. nr 633/3 obr. 33 jed. ewid. Podgórze, Dz. nr 678/2 obr. 33 jed. ewid.
Podgórze, Dz. nr 17/11 obr. 44 jed. ewid. Podgórze, Dz. nr 116/4 obr. 44 jed. ewid. Podgórze,
Dz. nr 62/5 obr. 44 jed. ewid. Podgórze, Dz. nr 627/9 obr. 33 jed. ewid. Podgórze. Po
wykonaniu inwentaryzacji stanu istniejącego należy wykonane prace przedstawić
Zamawiającemu, następnie przystąpić do prac projektowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5, 71320000-7, 71246000-4, 71245000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 28455.00
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena za całość zamówienia
60
Doświadczenie Głównego Projektanta 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6 Nazwa: Park Lotników Polskich
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:Załącznik nr 7, 7a,7aa, 7aaa Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie
inwentaryzacji istniejącej infrastruktury (alejki parkowe, schody terenowe, istniejące
przedepty, inwentaryzacja istniejącej zieleni w obrębie 1 m od istniejącej infrastruktury i
przedeptów). Inwentaryzacja elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci
itp. ) na terenie Parku Lotników Polskich wraz z wykonaniem projektów budowlanych
nawierzchni alejek parkowych o nawierzchni utwardzonej (różne rodzaje nawierzchni w
zależności od funkcji: ścieżka rowerowa, tor dla rolkarzy, ciągi piesze – dobór materiałów
należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego) z obrzeżem w miejscu zgodnie z
koncepcją stanowiącą załącznik nr 7 Park Lotników Polskich, projektów budowlanych
małych placów w miejscu skrzyżowania ciągów pieszych – zgodnie z koncepcją, schodów
terenowych, zatok pod ławki parkowe (planowana wymiana istniejących ławek na nowe
ławki - długość i szerokość należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego, zatoki
należy dostosować do planowanych wymiarów ławki; lokalizację projektowanych ławek
należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego) oraz rozbiórka i utylizacja istniejących
alejek nie ujętych w koncepcji stanowiących załącznik nr 7 Park Lotników Polskich) oraz
wykonanie Przedmiarów, Kosztorysów Inwestorskich i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie zasadniczej z
uwzględnieniem sieci uzbrojenia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącego
uzbrojenia terenu i ewentualnym wymaganym uzgodnieniem z dysponentami istniejących
sieci na obszarze objętym projektem. Projekt musi obejmować oznakowania graficzne
projektowych alejek (ścieżki rowerowe, tor dla rolkarzy, ciągi piesze), gry podwórkowe
zlokalizowane na ciągach pieszych m.in. gra w klasy, twister itp., tory dla samochodów
zdalnie sterowych zlokalizowane na projektowanych placach oraz tory wyścigowe (odległości
na nawierzchni). Każdy etap projektu, w tym m.in. dobór materiałów, kolorystyka, szerokości
i przebiegi projektowanych alejek, musi zostać uzgodniony z Przedstawicielem
Zamawiającego, a ewentualne zmiany muszą zostać zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiającego. Rozwiązania projektowe przedstawione w koncepcji mogą zostać
zmodyfikowane po warunkiem zatwierdzenia wszystkich zmian przez Przedstawiciela
Zamawiającego. Projekt musi być kompatybilny z projektem ścieżki biegowej zlokalizowanej
w Parku Lotników Polskich (załącznik nr 7a, 7aa oraz 7aaa). Działki obejmujące projekt
Parku Lotników Polskich: Dz. nr 1/140 obr. 52 jed. ewid. Nowa Huta, Dz. nr 1/141 obr. 52
jed. ewid. Nowa Huta, Dz. nr 1/40 obr. 52 jed. ewid. Nowa Huta, Dz. nr 1/86 obr. 52 jed.
ewid. Nowa Huta, Dz. nr 38 obr. 6 jed. ewid. Nowa Huta. Po wykonaniu inwentaryzacji stanu
istniejącego należy wykonane prace przedstawić Zamawiającemu, następnie przystąpić do
prac projektowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5, 71320000-7, 71246000-4, 71245000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):
Wartość bez VAT: 44715.00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena za całość zamówienia
60
Doświadczenie Głównego Projektanta 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7 Nazwa: Park Skalskiego
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:Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie inwentaryzacji istniejącej
infrastruktury (alejki parkowe, schody terenowe, istniejące przedepty, inwentaryzacja
istniejącej zieleni w obrębie 1 m od istniejącej infrastruktury i przedeptów). Inwentaryzacja
elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci itp. ) na terenie Parku
Skalskiego wraz z wykonaniem projektów budowlanych nawierzchni (alejek parkowych o
nawierzchni asfaltowej z obrzeżem w miejscu istniejących alejek oraz przedeptów, zatok pod
ławki parkowe- o nawierzchni asfaltowej z obrzeżem (planowana wymiana istniejących
ławek na ławki długości 176 cm, szerokości 60 cm w tej samej lokalizacji, zatoki należy
dostosować do podanych wymiarów ławki), wykonanie projektu dwóch placów każdy
wymiaru ok. 6 m x 2 m o nawierzchni żwirowej wraz z montażem na nim stojaków
rowerowych, wykonanie projektu placu pod istniejącymi stołami do ping ponga o wymiarach
ok. 40 x 5 m o nawierzchni żwirowej wraz z demontażem i ponownym montażem stołów oraz
wykonanie Przedmiarów, Kosztorysów Inwestorskich i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie zasadniczej z
uwzględnieniem sieci uzbrojenia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącego
uzbrojenia terenu i ewentualnym wymaganym uzgodnieniem z dysponentami istniejących
sieci na obszarze objętym projektem. Każdy etap projektu, w tym m.in. dobór materiałów,
kolorystyka, szerokości i przebiegi projektowanych alejek, musi zostać uzgodniony z
Przedstawicielem Zamawiającego, a ewentualne zmiany muszą zostać zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiającego. Działki obejmujące projekt Parku Skalskiego: Dz. nr 137/8
obr. 7 jed. ewid. Nowa Huta, Dz. nr 136/33 obr. 7 jed. ewid. Nowa Huta, Dz. nr 143/9 obr. 7
jed. ewid. Nowa Huta, Dz. nr 292/1 obr. 7 jed. ewid. Nowa Huta, Dz. nr 118/47 obr. 7 jed.
ewid. Nowa Huta, Dz. nr 143/10 obr. 7 jed. ewid. Nowa Huta, Dz. nr 150/2 obr. 7 jed. ewid.
Nowa Huta, Dz. nr 137/2 obr. 7 jed. ewid. Nowa Huta. Po wykonaniu inwentaryzacji stanu
istniejącego należy wykonane prace przedstawić Zamawiającemu, następnie przystąpić do
prac projektowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5, 71320000-7, 71246000-4, 71245000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 26829.00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria
Cena za całość zamówienia
Doświadczenie Głównego Projektanta
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Znaczenie
60
40

Część nr: 8 Nazwa: Zalew Nowohucki
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:Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie inwentaryzacji istniejącej
infrastruktury (alejki parkowe, schody terenowe, istniejące przedepty, boiska o nawierzchni
asfaltowej inwentaryzacja istniejącej zieleni w obrębie 1 m od istniejącej infrastruktury i
przedeptów). Inwentaryzacja elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci
itp.) na terenie Zalewu Nowohuckiego wraz z wykonaniem projektów budowlanych
nawierzchni (alejek parkowych o nawierzchni asfaltowej z obrzeżem w miejscu istniejącej
infrastruktury oraz części zaznaczonej w załączniku nr 4 Zalew Nowohucki alejki o
dopuszczalnym obciążeniu 7 t), schodów terenowych wraz ze zjezdnią dla osób
niepełnosprawnych w miejscu istniejących schodów, zatok pod ławki parkowe- o nawierzchni
asfaltowej z obrzeżem (planowana wymiana istniejących ławek na ławki długości 201 cm,
szerokości 60 cm w tej samej lokalizacji, zatoki należy dostosować do podanych wymiarów
ławki), projekt zabezpieczenia istniejącego w terenie nasypu ziemnego z elementami
betonowymi oraz wykonanie Przedmiarów, Kosztorysów Inwestorskich i Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie
zasadniczej z uwzględnieniem sieci uzbrojenia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia
istniejącego uzbrojenia terenu i ewentualnym wymaganym uzgodnieniem z dysponentami
istniejących sieci na obszarze objętym projektem. Każdy etap projektu, w tym m.in. dobór
materiałów, kolorystyka, szerokości i przebiegi projektowanych alejek, musi zostać
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego, a ewentualne zmiany muszą zostać
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Działki obejmujące projekt Zalew
Nowohucki: Dz. nr 199/1 obr. 44 jed. ewid. Nowa Huta, Dz. nr 199/3 obr. 44 jed. ewid. Nowa
Huta, Dz. 426/2 obr. 44 jed. ewid. Nowa Huta, Dz. 426/1 obr. 44 jed. ewid. Nowa Huta, Dz.
199/2 obr. 44 jed. ewid. Nowa Huta. Po wykonaniu inwentaryzacji stanu istniejącego należy
wykonane prace przedstawić Zamawiającemu, następnie przystąpić do prac projektowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5, 71320000-7, 71246000-4, 71245000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 30894.00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena za całość zamówienia
60
Doświadczenie Głównego Projektanta 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9 Nazwa: Park Młynówka Królewska i Młynówka Królewska
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:Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie inwentaryzacji istniejącej
infrastruktury (alejki parkowe, schody terenowe, ścieżki rowerowe, istniejące przedepty,
inwentaryzacja istniejącej zieleni w obrębie 1 m od istniejącej infrastruktury i przedeptów).
Inwentaryzacja elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci itp.) na terenie
Parku Młynówka Królewska wraz z wykonaniem projektów budowlanych nawierzchni
(alejek parkowych o nawierzchni asfaltowej z obrzeżem z kostki granitowej w miejscu
istniejącej infrastruktury i przedeptów), schodów terenowych, zatok pod ławki parkowe- o
nawierzchni asfaltowej z obrzeżem z kostki granitowej (istniejące ławki na ławki długości
180 cm, szerokości 78 cm w tej samej lokalizacji demontaż oraz ponowny montaż na
wykonanych zatokach, zatoki należy dostosować do podanych wymiarów ławki), projekt
ścieżki rowerowej z oznakowaniem, oraz wykonanie Przedmiarów, Kosztorysów
Inwestorskich i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Projekt należy
wykonać na aktualnej mapie zasadniczej z uwzględnieniem sieci uzbrojenia terenu, z
uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu i ewentualnym wymaganym
uzgodnieniem z dysponentami istniejących sieci na obszarze objętym projektem. Każdy etap
projektu, w tym m.in. dobór materiałów, kolorystyka, szerokości i przebiegi projektowanych
alejek, musi zostać uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego, a ewentualne zmiany
muszą zostać zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Projekt musi obejmować
oznakowania graficzne projektowych alejek (ścieżki rowerowe). Działki obejmujące projekt
Parku Młynówka Królewska: Dz. nr 715/9 obr. 4 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 252 obr. 46
jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 366/5 obr. 46 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 184 obr. 46 jed.
ewid. Krowodrza, Dz. nr 374/4 obr. 46 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 715/9 obr. 4 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 715/8 obr. 4 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 366/4 obr. 46 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 715/6 obr. 4 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 366/1 obr. 46 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 715/21 obr. 4 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 715/22 obr. 4 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 715/23 obr. 4 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 715/24 obr. 4 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 715/25 obr. 4 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 366/2 obr. 46 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 715/4 obr. 4 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 715/20 obr. 4 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 715/26 obr. 4 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 715/18 obr. 4 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 715/27 obr. 4 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 715/17 obr. 4 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 715/16 obr. 4 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 715/15 obr. 4 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 715/14 obr. 4 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 715/13 obr. 4 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 715/12 obr. 4 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 715/11 obr. 4 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 715/10 obr. 4 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 344 obr. 46 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 364 obr. 46 jed. ewid. Krowodrza, Dz. nr 473/4 obr. 3 jed. ewid.
Krowodrza, Dz. nr 69 obr. 46 jed. ewid. Krowodrza. Młynówka Królewska Zarzecze
Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie inwentaryzacji istniejącej infrastruktury (alejki
parkowe, ścieżki rowerowe, inwentaryzacja istniejącej zieleni w obrębie 1 m od istniejącej
infrastruktury i przedeptów) wraz z wykonaniem projektów budowlanych nawierzchni (alejek
parkowych o nawierzchni asfaltowej w miejscu istniejącej infrastruktury- zgodnie z
załącznikiem nr 5 Młynówka Królewska Zarzecze), rozbiórka nawierzchni asfaltowej
(zgodnie z załącznikiem nr 5 Młynówka Królewska Zarzecze oraz wykonanie Przedmiarów,
Kosztorysów Inwestorskich i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
Projekt należy wykonać na aktualnej mapie zasadniczej z uwzględnieniem sieci uzbrojenia
terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu i ewentualnym
wymaganym uzgodnieniem z dysponentami istniejących sieci na obszarze objętym projektem.
Każdy etap projektu, w tym m.in. dobór materiałów, kolorystyka, szerokości i przebiegi
projektowanych alejek, musi zostać uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego, a
ewentualne zmiany muszą zostać zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Projekt

musi obejmować oznakowania graficzne projektowych alejek (ścieżki rowerowe). Dz. nr
426/7 obr. 6 jedn. ewid. Krowodrza, Dz. nr 137/4 obr. 6 jedn. ewid. Krowodrza. Po
wykonaniu inwentaryzacji stanu istniejącego należy wykonane prace przedstawić
Zamawiającemu, następnie przystąpić do prac projektowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5, 71320000-7, 71246000-4, 71245000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 29268.00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena za całość zamówienia
60
Doświadczenie Głównego Projektanta 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 10 Nazwa: Park Zielony Jar Wandy
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:Załącznik 6 a, 6b i 6c Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie
inwentaryzacji istniejącej infrastruktury (alejki parkowe i przedepty- wyłącznie w zakresie
zaznaczonym w załącznikach nr 6a Park Zielony Jar Wandy, 6 b Park Zielony Jar Wandy, 6 c
Park Zielony Jar Wandy, 6 d Park Zielony Jar Wandy, schody terenowe, przedepty,
inwentaryzacja istniejącej zieleni w obrębie 1 m od istniejącej infrastruktury i przedeptów).
Inwentaryzacja elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci,
siedziska/trybuny itp. ) na terenie Parku Zielony Jar Wandy wraz z wykonaniem projektów
budowlanych nowych nawierzchni wyłącznie w zakresie zaznaczonym w załącznikach nr 6a
Park Zielony Jar Wandy, 6 b Park Zielony Jar Wandy, 6 c Park Zielony Jar Wandy, 6 d Park
Zielony Jar Wandy (alejek parkowych o nawierzchni z kostki betonowej z obrzeżem w
miejscu istniejącej infrastruktury- alejek i przedeptów), schodów terenowych, nawierzchni
boiska, nawierzchni placu pod stoliki do gry oraz wykonanie Przedmiarów, Kosztorysów
Inwestorskich i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Projekt należy
wykonać na aktualnej mapie zasadniczej z uwzględnieniem sieci uzbrojenia terenu, z
uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu i ewentualnym wymaganym
uzgodnieniem z dysponentami istniejących sieci na obszarze objętym projektem. Każdy etap
projektu, w tym m.in. dobór materiałów, kolorystyka, szerokości i przebiegi projektowanych
alejek, musi zostać uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego, a ewentualne zmiany
muszą zostać zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Działki obejmujące projekt
Parku Zielony Jar Wandy: Dz. nr 294/6 obr. 10 jed. ewid. Nowa Huta, Dz. nr 556/5 obr. 10
jed. ewid. Nowa Huta, Dz. 300/3 obr. 10 jed. ewid. Nowa Huta, Dz. 719/4 obr. 10 jed. ewid.
Nowa Huta, Dz. 295/4 obr. 10 jed. ewid. Nowa Huta, Dz. 295/2 obr. 10 jed. ewid. Nowa
Huta, Dz. 295/3 obr. 10 jed. ewid. Nowa Huta, Dz. 720 obr. 10 jed. ewid. Nowa Huta, Dz.
300/2 obr. 10 jed. ewid. Nowa Huta, Dz. 718/4 obr. 10 jed. ewid. Nowa Huta. Po wykonaniu
inwentaryzacji stanu istniejącego należy wykonane prace przedstawić Zamawiającemu,
następnie przystąpić do prac projektowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5, 71320000-7, 71246000-4, 71245000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):
Wartość bez VAT: 26016.00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena za całość zamówienia
60
Doświadczenie Głównego Projektanta 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

