Załącznik nr 3
do Procedury o udzielenie zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażoną w złotych kwotę 30 000 EUR
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH
WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 30 000
EUR
Jelenia Góra, 11.10.2017 r.
Znak sprawy:MZDiM.271.32.3.2017
Ldz. 6341
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra
zaprasza do złożenia ofert na:
WYKONANIE MAPY AKUSTYCZNEJ DLA DRÓG GŁÓWNYCH O RUCHU POWYŻEJ 3.000.000
POJAZDÓW ROCZNIE NA TERENIE MIASTA JELENIA GÓRA
Zamówienie realizowane w ramach zadania: Opracowanie mapy akustycznej dla ulic
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu mapy akustycznej
dla dróg głównych o ruchu powyżej 3.000.000 pojazdów rocznie na terenie miasta Jelenia Góra.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac badawczych i pomiarów obciążenia akustycznego
oraz wykonanie mapy akustycznej w postaci analogowej i elektronicznej.
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wytycznymi i normami w zakresie sposobu wykonania, opracowania, zapisu, przetwarzania
i udostępniania danych, w szczególności zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
a) dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku,
b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 poz.672 j. t.),
c) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 j. t.),
d) ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz. U. 2017 poz. 1382),
e) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego
zakresu
danych
ujętych
na
mapach
akustycznych
oraz
ich
układu
i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007.187.1340),
f) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania
wartości wskaźnika hałasu LWDN (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1414),
g) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii
kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzenie map
akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz. U.
07.1.8.),
oraz wytycznymi:
 Wytyczne do sporządzania map akustycznych – wersja znowelizowana, GIOŚ, Warszawa
2016.
Uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 – Opis przedmiotu
zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 15.12.2017 r. (data podpisania końcowego
protokołu odbioru)
4.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów,
ul. Ptasia 2a, pok. 1 (sekretariat), 58-500 Jelenia Góra, Polska, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 18 października 2017 r. do godz. 09:00.
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5. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów
ul. Ptasia 2a, pokój nr 2, 58-500 Jelenia Góra, Polska, w dniu 18 października 2017 r. godz.
10:00.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną mapę akustyczną miasta
o ilości mieszkańców do 100 tys. wykonana zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2002/49/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25.06.2002 odnoszącej się do oceny i zarzadzania
poziomem hałasu w środowisku lub przepisów implementujących ww. dyrektywę. Zamawiający
uzna, iż warunek powyższy zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż
wykonywał powyższe zamówienia na usługi w ramach jednej lub kilku umów – zgodnie z treścią
załącznika 2a do zapytania ofertowego.
7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena jednostkowa – 100% ceny.
8. Wzór oferty - załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
9. Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
10. Sposób przygotowania oferty:
▪ Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
▪ Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem

kopercie

z

opisem:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, pokój nr 1, 58-500 Jelenia Góra
Oferta na zadanie pn.:
WYKONANIE MAPY AKUSTYCZNEJ DLA DRÓG GLÓWNYCH O RUCHU POWYŻEJ 3.000.000
POJAZDÓW ROCZNIE NA TERENIE MIASTA JELENIA GÓRA
Nr postępowania: MZDiM.271.32.2017
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
Nie otwierać przed dniem 18 października 2017 r. godz. 10:00
▪

Nazwa i adres Wykonawcy.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
W zakresie formalno – prawnym Pani Aleksandra Malko – tel. 75 64 20 030, fax 75 64 20 034, email: amalko@jeleniagora.pl

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
Norbert Łukaniuk

