Zapytanie ofertowe
Nazwa zadania : Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej
wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji
Drogowej ZRID) dla przebudowy drogi gminnej nr 250328W relacji
Grodzisk Duży – Borek
Zamówienie realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 z. zm.) zwana dalej ,,ustawa Pzp".
Niniejsze postępowanie ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności. Szacunkowa
wartość zamówienia jest niższa niż równowartość w złotych polskich kwoty 30.000,00 euro,
obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Zatwierdzam dnia. 03.01.2019r.
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II. Oznaczenie Wykonawcy
Na potrzeby niniejszego zapytania o cenę za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną
albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
III. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) dalej ustawą pzp,
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Miejsce publikacji:
- strona internetowa Zamawiającego
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego
decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla :
- Drogi Gminnej nr 250328W relacji Grodzisk Duży – Borek - długość około 970 m.
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz
zgodnie z rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462 ), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja w sprawie
warunków technicznych jakie powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynieryjne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz.735 z późn. zm.) wraz z opiniami, uzgodnieniami wymaganymi
przepisami szczególnymi.
1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych), niezbędnych do
wykonania projektu budowlanego;
b) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych;
c) uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia;
d) sporządzenie dokumentacji geotechnicznej warunkującej uzyskanie decyzji ZRID na podstawie
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031, tzw. specustawą drogową);
e) sporządzenie inwentaryzacji zieleni uwzględniającej wycinkę drzew kolidujących z budową;

f) opracowanie koncepcji budowy drogi;
g) opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji budowy drogi kompletnego projektu
budowlanego z uwzględnieniem geometrii drogi, rozwiązań elementów drogi (jezdni, chodników,
ciągów rowerowych, poboczy gruntowych, zjazdów indywidualnych), elementów systemu
odwodnienia oraz naniesienie infrastruktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
wiedzą i zasadami sztuki budowlanej - 5 egz. w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym plików
tekstowych doc , pdf i graficznych DWG.
h) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia
publicznego robót ujętych w projekcie budowlanym opracowanych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu- 4 egz. w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym plików tekstowych doc , pdf .
i) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót sporządzone
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) - 4
egz. w wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym plików tekstowych doc , pdf .
j) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami- 4 egz. w wersji
papierowej oraz w zapisie cyfrowym plików tekstowych doc , pdf .
k) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia- 4 egz. w
wersji papierowej oraz w zapisie cyfrowym plików tekstowych doc , pdf .
l) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej
(ZRID)
m) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
2. Termin realizacji zamówienia
1) terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia jest data zawarcia umowy;
2) terminem zakończenia prac jest okres do 30.04.2019 r.
Warunki stawiane wykonawcom, opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków,
informacja o oświadczeniach i dokumentach, które muszą złożyć Wykonawcy wraz z ofertą
wcelu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu:
a) brak podstaw do wykluczenia -na potwierdzenie Wykonawca załącza: oświadczenie Wykonawcy
lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcyo braku podstaw do wykluczenia
(Załącznik nr 3);
b) dokumenty rejestrowe firmy -na potwierdzenie Wykonawca załącza: aktualny odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania oferty;
2)Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania - na potwierdzenie Wykonawca załącza:Oświadczenie w
zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia - na potwierdzenie Wykonawca załącza:Oświadczenie w
,,Formularzu oferty" (Załącznik Nr 1) w polu ,,Wykaz realizacji wykonania dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)
dla budowy dróg’’, że w ostatnich 3 latach przed upływem składania oferty, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał min. 1 usługę w zakresie

opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację
Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy dróg i załączadokumenty na ich potwierdzenie;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia - na potwierdzenie Wykonawca załącza: Oświadczenie w ,,Formularzu
oferty" (Załącznik Nr 1) w polu ,,Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia", że osoby
wykonujące przedmiot zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia do realizacji prac
projektowych w zakresie dróg i mostów oraz załącza dokumenty na ich potwierdzenie.
d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - na potwierdzenia Wykonawca
załącza:Oświadczenie Wykonawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania Wykonawcy
(Załącznik nr 2)
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Komunikacja miedzy stronami odbywa się w formie pisemnej, przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2016r. poz. 1030) lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r. poz. 1113), osobiście za pośrednictwem
posłańca bądź faksu.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Wniosek taki
powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Wszystkie odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na
swojej stronie internetowej www.czerwin.pl
3.Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz zmodyfikować treść dokumentów składających
się na ogłoszenie. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano ogłoszenieoraz zamieści jej treść na swojej stronie internetowej.
4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. przedłużeniu
terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi Wykonawców, poprzez zamieszczenie informacji
na stronie internetowej.
Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca winien złożyć jedną ofertę uwzględniając wszystkie niezbędne koszty do wykonania
przedmiotu zamówienia, ofertę stanowi komplet wszystkich wymaganych dokumentów.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
3.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem elektronicznym lub czytelnym
pismem odręcznym, oznaczona pieczęciami firmowymi i podpisami odręcznym pismem zgodnie ze
wzorem (Załącznik Nr 1).
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się,
aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty,
podpisania umowy oraz przeprowadził wizję lokalną.
Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, ale
nie dłużej niż 30 dni od terminu składania ofert.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Czerwinie, Sekretariat w terminie do dnia
11.01.2019r. do godz.10:00 .
2.Ofertę można złożyć osobiścielub za pośrednictwem poczty.
3. Oferty złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę w dalszej ocenie.
4. Zamawiający nie przewiduje organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny
1.Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy.
2.Jako cenę ofertową przyjmuje się cenę brutto.

Kryteria i sposób oceny ofert
1. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto.
2.Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta będzie
najkorzystniejsza oraz będzie spełniała wszystkie wymagane warunki . Informacje dotyczące
wyboru oferty:
1.Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni pisemnie o wyborze najkorzystniejszej
oferty. Wyniki zostaną, także opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego
www.czerwin.pl
2.Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną
dołączone zebrane oferty,
3.Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Formalności do spełnienia po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
1. Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga formy pisemnej umowy.
2.Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od ogłoszenia wyniku
zamówienia i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej
oceny .
Przeniesienie praw autorskich majątkowych
1. Zleceniobiorca w ramach realizacji niniejszego zlecenia przenosi na Zamawiającego, autorskie
prawa majątkowe, bezterminowo, na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu przepisów
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych a w szczególności:
1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania - wytwarzanie dowolnej ilości
egzemplarzy dokumentacji techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną,techniką cyfrową,
wykonywanie skanów;
2) W zakresie przechowywania -wprowadzanie utworów do pamięci komputerów, przesyłanie
opracowania sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu;
3) Wykorzystanie całości lub części opracowania do dalszych opracowań.
Istotne postanowienia
1. Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z Wykonawcą wg wzoru umowy (Załącznik nr 4).
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku wystąpienia wcześniej nieprzewidzianej
okoliczności, która będzie miała wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w
szczególności zmianę terminu realizacji umowy, w przypadku gdy z obiektywnie uzasadnionych
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zakończenie realizacji usługi w terminie określonym w
umowie stanie się niemożliwe.
3. W sprawach nieunormowanych niniejszym opisem ma zastosowanie Kodeks Cywilny.

