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Zapytanie ofertowe
Post?POWanie prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt l
ustawy z dnia l l wrze§nia 2019 r. Prawo zam6wieh public2nyCh

/Dz. U z 2021 pce. 1129 zpd2況zm./

I. Zamawl棚番Cy:

Powiat BeIchatowskim

reprezentowany przez
Dyrektora Powiatowego Zarz雀du Dr6g w BeIchatowie

Adres do koresponden匂i:

ul. Lipowa 67A, 97‑400 BeIchat6w

te賞./ぬks :

44 632 79 14, 44 632 79 22

Zaprasza do zIozenia oferty cenow♀j

na wykonanie dokunen画i prQjektowo ‑ kosztorysowQj dotyczapQj zadania pod nazwa:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polega彊Ca na budowie chodnika

W mSC. Nowy Jan6w ‑ dok. prqjektowo ‑ kosztorysowa (ZRID),,

Ⅱ. Opis przedmiotu zam6wienia:

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie kompletn?j dokumentaqji prqiektowo ‑ kosztorysowQJ
WraZ Z WSZyStkimi uzgodnieniami i uzyskaniem zezwolenia na realizaqj? inwestyqji w trybie ustawy
Z dnia lO kwietnia 2009 r. o szczeg61nych zasadach przygotowania i realizaqii inwesty串

W Zakresie dr6g publicznych (亙Dz. U. z 2020 r・ POZ. 1363 z p6Zn. zm.) w ramach zadania pn.:
Rozbudowa drogi powiatowqj nr 1902E polega轟a na budowie chodnika w msc. Nowy Jan6w ‑ dok.
PrQjektowo ‑ kosztorysowa (ZRID)

.

2. 1) Zakres prac prqjektowych obQjmut rozbudow? drogi powiatowej nr 1902E poleg斬cej na budowie
chodnika, niezb担ego odwodnienia, uSunl?Clu eWentualnych kolizji z isthi轟cym uzbrQieniem,
PrZebudowie istnic彊cych zjazd6w do granlCy PaSa drogowego oraz na budowie kana血

tec血oIogiczmego zale血もod decyzj i ministra wiastiwego do spraw infomatyzapj i.

2) Zakres prQj ektowanej inwestydi obejmし直

a) etap I ‑ budow? Chodnika po lewej stronie drogi w kierunku msc. Rogowiec na odcinku
Od shzyあwania z droga wew. w kierunku msc. Niwisko (PrZyStanek komunikacyjny)
do istni斬CegO Chodnika, Z PrZ♀jSciem dla pieszych na druga stron? drogi oraz peronem

dla przystanku komunikacyjnego (SZt. 2), O dfugoSci okofo 256 m,

b) etap II ‑ budowe chodnika po lewQj stronie drogi w kierunku msc. Rogowiec na odcinku
Od istni轟cego chodnika do granlCy gm. Kluki, O dfugoSci okoIo 300 m,

C) etap III ‑ budow? Chodnika po lewQj stronie w kierunku msc. Rogowiec na odcinku od granicy
gm. Kluki do skrzyzowania z droga gmmma, O dhgo§ci okofo lOO m.
W przypadku braku mozliwoSci zIokalizowania chodnika wedfug zafoZeri Zamawl明CegO, lokaliza匂v

Chodnika uzale血iona bedzie od wamk6w terenowych.

3. Klasa techniczna drogi: Z.
4. Przedmiotowa droga posiada jezdni? O naWierzchni bitumicznQj oraz zmlem句

SZerOko§ci

(§r. szer. 5,5 m). Na calym odcinku drogi wysteput obustrome pobocza gruntowe oraz Iokalnie

WySt?Puj ace rowy.

5 " Wykonawca zobligowany jest do:
1) przygotowania wniosku do ministra wiaSciwego do spraw infomatyzaqji o wydanie decyzji
ZWalni斬c?j Zamawl瑚CegO Z Obowiazku budowy kanafu technoIogicznego, O kt6r匂mowa

W art. 39 ust. 6C ustawy o drogach publicznych. W przypadku decyzii odmownej ministra
Wykonawca∴∴SPOrZ雀dzi dokumentacje projektowa uwzgledniajaca budowe kanaIu

technoIogicznego,
2) uzyskania pisemnQj akceptaqji lokalizaqji istniejacych zjazd6w od wねsticieli nieruchomo§ci,

3 ) konsultowania proponowanych rozwiazah prqjektowych z Zamawi斬cym,
4) pozyskanie aktualnQj mapy do ce16w prQjektowych oraz przekazanie Zamawiqiacemu wer争ii
elektroniczn句

zapisanQj jako plik z rozszerzeniem dxf oraz wykonania pomiar6w

SytuaCyjno喜WySOko;ciowych w terenie,

5) sporz担zenia dokumenta串geodezyjno ‑ PraWnQj map podzialowych

(SZaCOWana iloS6 dzialek do podziafu okoIo 40 sztuk),
6) sporzadzenia inwentaryzaqji zieleni przeznaczonQj do wycinki (W raZie koniecznosti),
7) sporzadzenia kompletnej dokumenta串prQjektowo ‑ kosztorysowQj opisanQj bez wskazania

Znak6w towarowych, Patent6w lub pochodzenia, Zr6dla lub szczeg6lnego procesu, kt6ry
Charakteryz巾e produkty lub usfugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce,

8) uzyskania wszystkich niezb?dnych uzgodnieh, OPinii, deeyかoraz warunk6w tec血icznych

usuni?Cia kolizii od gestor6w poszczeg6lnych sieci zgodnie z wymaganiami szczeg6tovymi
i z obowiazl彊cyml PrZePISaml na POdstawie przekazanego przez ZamawlapCegO uPOWaZnienia,

9) sporzadzenia i zatwierdzenia prqiektu sta坤organiza串ruchu z uwzgl?dnieniem aktywnego

PrZ(率cia dla pieszych (3 egz. wer弾papierow?j oraz w wer弾elektronicznQj zapisanQj jako plik

Z roZSZerZeniem dxf ),
10) uzyskania decyzji ministra w書a§ciwego do spraw infomatyza函dotyczac♀i budowy kanalしI

techno Iogicznego ,

1 1 ) uayskania decyzji o zezwoleniu na realizaqj? inwestyQji drogowQj (ZRID),
6"

Zamawl瑚Cy PrZeWid¥加

ubieganie sie o pozyskanie

§rodk6w zewn軍rznych na realizaqi?

PrZedmiotowego zadania i w zwiazku z tym Wykonawca zobligowany bedzie do zaprqiektowania,
W ramaCh opracowania prQjektu sta車j organizaqji ruchu, dodatkowych urzadzeh bezpieczehstwa

ruchu drogowego d!彊cych Zamawlai aCemu mOZliwoS6 uzyskania dodatkowych punkt6w.

7. Zamawiaiacy zaleca, aby przed zfo2eniem oferty Wykonawca dokonal ogl?dzin terenu.
8. DokumentaQja prqjektowo ‑ kosztorysowa dla kaZdego etapu powimo zawiera6:
1) prqjekt budowlany ‑ 4 egz.,

2) prQjekt vykonawczy ‑ 4 egz.,

3) przedmiar (針epy kosztorys)一2 egz.,

4) specyfikaqj? teChniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ‑ 2 egz.,
5) kosztorys inwestorski ‑ 2 egz.,
6) zatwierdzony pr句ekt sta均organiza串ruchu ‑ 3 egz.,
7) aktualny podklad geodezyjny (mapa do ce16w pr垂ktowych),

8) mapy podzialowe,

9) inwentaryzade zieleni przewidzianej do wycinki (w fomie tabelarycznQj z uwzgl?dnieniem
lokaliza轟gatunku i obwodu drzew oraz powierzchni i rodzg担krzew6w ‑ raZie koniecznost涙

10) oSwiadczenie言Z w dokumenta串prQjektow匂sporzadzonQj przez Wykonawc? Wyroby,
urz担zenia i technoIogie nie zostaly opisane za pomoca znak6w towarowych, naZW PrOducent6w

i patent6w.
9. Dokunentaqi? PrQjektowo ‑ kosztorysowa nale少

l) wykona6 w fomie tradycyinQj papierow匂oraz w wer如elektronic2mQj na plycie CD. Wer擁

PaPierowa naleZy przekaza6 w segregatorze wraz z oswiadezeniem o zgodnofoi werqu paplerOWQj
Z Wer?ja elektroniczn雀,

2) opracowa6 z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktry z dnia 18 m祖2004 r.
W SPraWie okre§lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, Obliczania

Planowanych koszt6w prac pr華ktowych oraz planowanych koszt6w rob6t budowlanych

Okrestonych w programie fuIlkgivnalno ‑ uZytkovym (Dz. U. 2004 Nr 130, POZ. 1389),
Z Rozporzadzenia Ministra Rozwg直z dnia ll wrzeinia 2020 r. @z. U. z 2020 r poz. 1609)
W Sprawie szczeg6fowego zakresu i fomy prQjektu budowlanego, Rozporz射zeniem Ministra

地mspo血i Gospodarki MorskiQj z dnia 2 marca 1 999 r. w sprawie warunk6w technicznych jakim
POWiny odpowiada6 drogi publiczne i ich uaytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6Zn・ Zm.)

OraZ Z Rozporzadzeniem Ministra AdministraQji i Cyftyzady z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
Warunk6w technicznych言akim powimy odpowiada6 kanaly technoIogiczne (Dz. U. z 2015 r.

3) opracowa6 zgodnie z ustaw担dnia 19 1ipca 2019 r. (車Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) o zapewnieniu
dost?PnOsti osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, W SZCZeg6lno$ci uwzgledni細rozwlaZanle

PrQjektowe dla przg函ia dla pieszych (np. obniZony kraw担ik, Pfyty ostrzegawcze

Z WyPuStkami).
10・ Wykonawca zobowi年Zany jest do wykonania przedmiotu 2an6wienia w teminie do dnia O9.12.2022 r.
1 1. Wz6r umowy stanowi zaねcznik do niniqjszego zapytania ofertowego.

12. Przedmiot zam6wienia opisany zostal wg nastep函cych kod6w CPV ‑ 7 1 322000‑ 1.

IⅡ・ Okres zwi鮮ania z oferta:
1. Wykonawca zwlaZanyjest z ofe巧y 30 dni.
2. Bieg teminu zwiazania ofe垂rozpoczyna si? WraZ Z uPlywem teminu sk士adania oferL

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zaI雀CZy6 do oferty:

1・ Zamawi魂cy wymaga, aby kaZda oferta zawierala minimum nastep函ce dokumenty:
1) wypehiony i podpisany przez Wykonawc? fomularz cenowo ‑ Of加owy ‑ Wg Zalaczonego

WZOru fomularza ofedowego,
2) aktualny odpis z wiafoiwego r匂estru lub centralnQj ewidenqji i informa匂i o dzialalnoici

gospodarcz窃jeZeli odr?bne przepISy Wymag明WPisu do rQjestru lub ewidendi, W Celu

Wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
vystawiony nie wczeini句niZ 6 miesiecy przed uplywem teminu skladania ofert (ZaI雀CZnik

Wy ko nawcy) ,
3) wz6r umowy (stanowiapy zalapznik do niniQjszego zapytania ofertowego),
4) wz6r o§wiadczenia o spehieniu warunk6w udziafu w post?POWaniu
(StanOWi雀cy za婦cznik do nini♀j szego zapytania ofertowego),

5) wz6r klauzuli infomacyjn?j (StanOWiapy zalacznik do niniQjszego zapytania ofe巾owego).

V. Informacje o sposobie porozumiewania sie ZamawlaJaCegO Z Wykonawcami oraz
PrZekazywania o§wiadcze丘i dokument6w.
1. Wszelkie o§wiadczenia, Wnioski, ZaWiadomienia oraz infomaqie Zamawi祖cy i Wykonawcy mog雀

PrZekazywa6 pisemnle, Za POmOCa faksu lub droga elektroniczna.

2. Post?POWanie prowadzone jest w jezyku poIskim.

VI. Osoby po stronie ZamawlaJaCegO uPraWnione do porozumiewania sie z Wykonawcami.
1. Osoba uprawniona do kontaktowania si? Z Wykonawcami i udzielania wyjainieh dotyczacych
POSt?POWania jest G16wny Speqjalista ds. zam6wieri publicznych Kamila Dobrzahska,
tel. (44) 632 79 14.
2. Wykonawca mo乞e zwr6ci6 si? do ZamawlaI雀CegO O Wyja§nienie istotnych warunk6w udzielenia

Zam6wienia w godzinach pracy urz?du,卓: POniedziaIek ‑ Piatek, gOdz. 07:00 ‑ 15:00.

VII. Miejsce skIadania ofert.
Ofert? CenOWa nalezy:
‑ ZfoZy6 w siedzibie Zanawl明CegO: ul. Lipowa 67A, 97‑400 Be士chat6w w zamkniet♀j kopercie

Z dopiskiem

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1902E polegaj雀Ca na budowie chodnika

w msc. Nowy Jan6w ‑ dok. projektowo ‑ kosztorysowa (ZR皿),, NTE OTWⅢRAC pRZED

godz. 14:00 dnia 22.12.2021 r.,

W terminie do dnia 22.12.2021 r., do godz. 14:00.

VIⅡ. Opis sposobu obIiczania ceny.
l. Na zalapzonym fomularzu cenowo ‑ Ofertovym, naleZy przedstawi6 cen? Ofertowa netto, WartO誇

POdatku VAT oraz cen? Ofe証ow脅brutto za wykonanie przedmiotu zam6wienia.

2. Warto§6 cenowa naleZy poda6 w ztotych poIskich cyfra ‑ Z dok抽oScia do dw6ch migiv

po przecinku oraz stownie.

3. Cena powinna zawiera6 wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu zam6wienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomi?dzy Zamawie彊ym a Wykonav(准Odbywa6 sie b細w z書otych

POIskich.

IX. Informacje o龍‑rmalno鏡ach.

1. NiezwIocznie po wyborze ng匝raystni轟Oferty, Zamawi秘v zawiadomi wszystkich
wykonawc6w

ktdrzy ubiegali sie o udzielenie zam6wienia o wyniku postepowania.

2. Zamawl卿y ZaWrZe umOWe Z Wybranym Wykonawca po PrZekazaniu zawiadomienia
o vyborze Wykonawcy

ale nie p6iniej niZ w teminie zwiazania oferta.

3. JeZeli Wykonawc礼k 6rego oferta zostala wybrana uchyli sie od zawarcia umowy

Zamawl珊

vybierze kol壇oferty n的rzystni轟SPOsted zIoZonych ofert, bez przeproWadzania ich

4. Do prowadzonego post?POWania nie praysfuguj河ykonawcom §rodki ochrony prawng函eSIone
w przepisach ustavy Prawo zam6wieh p皿cznych, tr Odwolanie, Skarga"

5. NiniQjsze post?POWania prowadzone jest na zasadach opartych na wewn?trZnyCh uregulowaniach
organizacg函ch Zamawi袖ego. Nie mde w tym prayPadku zastosowanin przepisy ustawy Prawo
zam6wieh publicznych・

Zさ的CZn蘭:

1. Fomularz cenowO ‑ Ofertowy,
2. Prqie虹u皿oⅥγ,
3. Wz6r o柄adezenia o spe書nieniu warunk6w udziafu w post?POWaniu

4. Wz6r klauzuli infomacyjn句,

5. Mapa sytuaey.)na

Z醐:
pow融o焼印Z釦之軸u D「dg

