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Zapytanie ofertowe
Post?POWame ProWadz)one W OPaI℃iu o a競. 2 ust. 1 pkt l

ustavy z血ha l l wrzechia 2019 r. Prawo zam6wich put)licznych

/Dz. U z2021poz l129 zp俄況zm./

I. ZamawlaJ糾y:

Powiat BeIchatowskim

reprezentowany przez

Dyrektora Powiatowego Zarzadu Dr6g w BeIchatowie

Adres do korespondencji: ul. Lipowa 67A, 97‑400 BeIchat6w
tel./faks:

44 632 79 14, 44 632 79 22

Zaprasza do zfoZenia oferty cenow匂
na wykonanie dokumenta匂v prqi ektowo ‑ kosztorysowQj dotyczapQj zadania pod nazw寧

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegajaca na
budowie chodnika w msc. Trzas ‑ dok. projektowo ‑ kosztorysowa (ZRID),,

II. Opis przedmiotu zam6wienia:
l. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie kompletn匂dokumenta垂prqjektowo ‑ kosztorysowQ]
WraZ Z WSZyStkimi uzgodnieniani i uzyskaniem zezwolenia na realiza(涙inwestyqji w trybie
ustawy z dnia lO kwietnia

2009

r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizaql

inwesty串w zakresie dr6g publicznych佃. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z p6Zn. zm.) w ramach
Zadania pn∴

Rozbudowa drogi powiatow♀I nr 1917E poleg勾apa na budowie cho血ika

W mSC. Trz包S ‑ dok. prQjektowo ‑ kosztorysowa (ZRID)

、

2. 1) Zakres prac prQjektowych obQjm可e rozbudow? drogi powiatow♀i ur 1917E polegajapQj

na budowie chodnika, niezb?chego odwodnienia, uSunl?Clu eWentualnych kolizji

Z istniQjapym uzbrqieniem, PIZebudowie istmiejapych zjazd6w do granlCy Pasa drogowego
OraZ na budowie kanahl teC血oIoglCZnegO Zale血q od deey祁

ministra wlastiwego

do spraw infomatyza鉦
2) Zakres prqiektowanQj inwestydi ob句m可e budow? Chodnika po prawQj stronie drogi

W kierunku msc. Zarzecze w terenie zabudowanym, PrZQj$cie dla pleSZyCh na druga stron?
drogi wraz z peronem dla przystanku komunikacカnego (SZt. 2), Odcinek o dlugoici okoIo 2 100 m,

ZgOdnie z za車zon包mapa sytuacyj na.

W przypadku braku mozliwo料i zIokalizowania chodnika wed血g zaloZeri Zamawl劉卸X3gO,
1okaliza句a chodnika uzale乞niona b?dzie od wanmk6w terenowych.

3. Klasa techniczna drogi: Z.
4・ Przedmiotowa droga posiada jezdni? O naWierzchni bitumiczn?] OraZ Zmiem?I SZerOkoici

(諒

szer. 5,O m). Na calym odcinku drogi wyst?P函

OraZ Iokalnie wyst?P叫ape roWy.

obustrome pobocza gruntowe

5 ・ Wykonawca zobligow狐y 」eSt do:
l) przygotowania wriosku do ministra wla喜ciwego do sprav infomatyzaqii o wydanie decyzji

ZWalni砧apej Zamawla揮egO Z Obowiazku budowy kanalu technoIogicznego, O kt6r匂mowa
Ⅵ′ art. 39 ust・ 6C ustawy o drogach publicznych. W przypadku decyzji odmownej ministra

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa uwzgledniaj雀Ca budowe kanaIu

technologicznego,
2) uzyskania pisemnQj akceptapji lokaliza匂i istni匂apych zjazd6w od whaScicieli nieruchomodei,

3 ) konsultowania proponowanych rozwi評ari prQj ektowych z Zamawiai脅Cym,

4) pozyskanie aktualnQj mapy do ce16w prQjektowych oraz przekazanie Zanawi祖cemu wer串
elektroniczng zaplSan句

jako plik z rozszerzeniem dxf oraz wykonania pomiar6w

Sytuacyjno ‑ WySOkostiowych w terenie,

5) sporzadzenia dokumentapji geodezyjno ‑ PraWnQj map podzialowych
(szacowana iloi6 dzialek do podzia九okolo 90 sztuk),

6) sporzadzenia inwentaryzaqji zieleni przeznaczonQj do wycinki (w razie konieczno$ci),
7) sporzadzenia kompletn匂dokumentaqii prQjektowo ‑ kosztorySOW匂opisan匂bez wskazania

Znak6w towarowych, Patent6w lub pochodzenia, Zr6dla lub szczeg6lnego procesu,

ktdry CharakteryzuJe PrOdukty lub ushlgi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?,
8) uzyskania wszystkich niezb?dnych uzgodnieri, OPinii, decyzji oraz wa皿lk6w technic2nyCh
usunleCla koliそji od gestor6w poszczeg6lnych sieci zgodnie z wymaganiani szczeg61owymi

i z obowl華甲apyml PrZePISami na podstawie przekazanego przez Zamavla昭pegO uPOWaZniema,
9) sporz脅dzenia i zatwierdzenia prQjektu stal匂organizaqii ruchu z uwzgl?dnieniem aktywnego

PrZ(蛮cia dla pieszych (3

egz. werflii papierow?j oraz w wer串elektroniczn匂

zapisan♀j

jako plik z rozszerzeniem dxf),

10) uzyskania decyzji ministra wIastiwego do spraw infomatyZaqji dotyczapqi budowy kanafu
technoIoglCZnegO,
1 1) uzyskania decyzi i o zezwoleniu na realiza句かnwestyQji drogow匂(ZRTD),
6. Zamawl網Cy PrZeWiduje ubieganie sl? O POZySkanie

§rodk6w zewn?trZnyCh na realizac塙

PrZedmiotowego zadania i w zwi争Zku z tym Wykonawca zobligowany b?dzie do zaprqiektowania,
W ranaCh opracowania prqjektu stalQj onganizaqji ruchu, dodatkowych urzadze丘bezpieczehstwa

ruchu drogowego d車ecych Zanawla昭pemu mOZliwo鈴uzyskania dodatkowych punkt鉦′.
7. Zamawl糾aCy Zalecaつaby przed zIozeniem oferty Wykonawca dokonal ogl?dzin terenu.

8. Dokumenta鋤a prqjektowo ‑ kosztorySOWa dla kandego etapu powimo zawierat:

1) profekt budowlany ‑ 4 egz.,

2) prqjekt wykonaWeZy ‑ 4 egz.,
3) przedmiar (stepy kosztorys) ‑ 2 egz.,
4) specyfika(彊techniczna vykonania i odbioru rob6t budowlanych ‑ 2 egz.,

5) kosztorys inwestorski ‑ 2 egz.,
6) zatwierdzon)′ Pr句ekt sta均onganiza匂i ruchu ‑ 3 egz.,

7) aktualny podklad geodezyjny (mapa do ce16w prqiektowych),
8) mapy podzialowe,
9) inwentaryzaQj? Zieleni przewidzian匂do wycinki (w fomie tabelaryczn匂z uwzglednieniem
lokalizapji, gatunku i obwodu drzew oraz powierzchni i rodzg担krzew6w ‑ raZie koniecznodei),

10) oSwiadczenie, iZ w dokunentaqii prQjektow♀j sporzadzon匂

przez Wykonawc? Wyroby,

urzadzenia i technoIogie nie zostaly opisane za pomoca znak6w towarowych, naZW PrOducent6w
I Patent6w.
9. Dokunenta(諦prQi ektowo ‑ kosztorysowa naleZy:
l) vykonat w fomie tradycyjnQj papierow匂

oraz w wer?ji elektronicznQj na plycie CD.

Wers握PapleroWa naledy pIZekaza6 w segregatorze wraz z o§wiadczeIliem o zgodno$ci werqll
PaPleroW♀l Z Wer?] a elektronicz坤,

2) opracow壷z uwzgl?dnieniem Rozporz脅dzenia Ministra血frastruktury Z dnia 18 m勾a 2004 r.
W SPrawie okre§lenia metod i podstaw sporz挙lzania kosztorysu inwestorskiego,

Obliczania planowanych kosztow pIac Pやjektowych oraz planowanych koszfow rob6t

budowlanych okreilonych w progranie fuckQionalno ‑ udytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130,
POZ. 1389), Z Rozporz担zenia Ministra Rozwqju z dnia ll wrze;nia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r.

POZ. 1609) w sprawie szczeg6fowego zakresu i fomy pIQjek山

budowlanego,

Rozporzadzeniem Ministra Transpo血i GospodaIki Morski句

marca 1999

z dria

2

r.

W SPrawie warunk6w technicznych jakim powimy odpowiadat drogl Public2ne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6乞n. zm.) oraz z Rozporzadzeniem Ministra

Administraqii i CyfryzaQji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunk6w technic2nyCh,
jakim powinny odpowiada6 kanaly technoIogiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680),
3) opracowa6 zgodnie z ustawa z dnia 19 1ipca 2019 r. (卓Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

O ZapeWnieniu dost?PnOfoi osobom ze szczeg6lnymi potrzebani, W SZCZeg6lnoici
uwzgl?dni砧ap rozwi雀Zanie prQjektowe dla przc塞cia dla pieszych (np. obnizony

kraw?Znik, Plyty ostrzegawcze z wypustkami).
10. Wykonawca zobowl轡my JeSt do wykonania przedmiotu zam6wienia w teminie do dnia 14.12.2022 r.
1 1. Wz6r unowy stanowi zalapznik do nini匂szego zapytania ofertowego.

12. Przedmiot zam6wienia opISany ZOStal wg nast印uJapyCh kod6w CPV ‑ 71322000‑1.

IⅡ. Okres zwi箪ania z ofert餅
l. Wykonawca zwlaZany jest z ofe虹a 30 dni.
2, Bieg teminu zwi今zania ofe請a rozpoczyna si? WraZ Z uPlywem teminu sk士adania ofert.

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zaIaczy6 do oferty:
1. Zamawiajapy vymaga, aby ka之da oferta zawierala minimum nast?Pl帝ece dokunenty:

l) wypelniony i podpisany przez Wykonawc? fomularz cenowo ‑ Ofertowy ‑ Wg Zal脅czonego

WZOru fomularza ofertowego ,

2) cktしIalny odpis z wねSciwego rqjestru lub centraln匂ewiden擁i infoma串o dziahalnoici
gospodarcz鋤, JeZeli odr副vne przepISy Wymag明WplSu do rqestru lub ewidenql, W Celu

Wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
WyStaWiony nie wcze§ni匂

niz∴6

miesiecy przed upb′Wem teminu skladania ofert

(zaIacznik Wykonawcy),
3) wz6r umowy (stanowiapy zal脅cznik do nini匂szego zapytania ofertowego),
4) wz6r o§wiadczenia o spe士nieniu warunk6w udzialu w post?POWaniu
(StanOWi脅c)′ Zal包cznik do nini匂szego zapytania ofertowego),

5) wz6r klauzuli infomacyjn匂(StanOWiapy zakyznik do nini匂szego zapytania ofertowego).

V・ Informacje o sposobie porozumiewania sie ZamawlaJ雀CegO Z Wykonawcami oraz
PrZekazywania oSwiadcze血i dokument6w.
1. Wszelkie o$wiadczenla, Wnioski, ZaWiadomienia oraz infomapje Zamawi魂cy i Wykonawcy mog年
PrZekazywac pISemnie, Za POmOC脅faksu lub droga elektroniczna.

2. Post?POWanie prowadzone 」eSt W J?Zyku poIskim.

VI. Osoby po stronie ZamawlaJaCegO uPraWnione do porozumiewania sie z Wykonawcami.
l ・ Osoba uprawniona do kontaktowania si? Z Wykonawcami i udzielania wyja§nieri dotyczacych

POSt?POWania 」eSt GI6wny Speqialista ds. zan6wieh publicznych Kamila Dobrzahska,

teL (44) 632 79 14,
2・ Wykonawca moze zwr6ci6 si? do Zamawl明CegO O Wy]asnlenie istotnych warunk6w udzielenia

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

VⅡ. Miejsce skIadania ofert.

Ofed? CenOWa naledy二
〇 ZIoZy6 w siedzibie ZamawlaJapegO‥

kopercie z dopiskiem

ul. Lipowa 67A, 97‑400 Belchat6w w zamkni?t匂

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1917E polegajaca na budowie

chodnika w msc. Trz欝‑ dok. projektowo ‑ kosztorysowa (ZRTD),, NEE OrmERAC pRZED
godz. 10‥00 dnia 21.01.2022 r.? W teminie do dnia 21.01.2022 r・) do godz. 10:00.

VⅡI. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Na zal脅czonym fomularzu cenowo ‑ Ofertowym, nalezy przedstavi6 cene ofertowa netto, WartO給

POdatku VAT oraz cen? Ofe巾owa bmtto za wykonanie przedmiotu zam6wienia.

2. Warto誇cenow包nale2y poda6 w zIotych poIskich cy軸‑ Z dokladnoSci脅do dw6ch mi匂sc
PO PrZeCinku oraz s富ownie.

3. Cena powima zawiera6 wszelkie koszty zwl年Zane Z Wykonaniem przedmiotu zam6wienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawi魂cym a Wykonawca odbywa6 si? b?da w zl(句′Ch

POIskich.

IX. Informacje o formalnostiach.
1. NiezwIocznie po wyborze najkorzystniqsz♀J Oferty, Zanawl劉apy ZaWiadomi wszystkich

Wykonawc6w, kt6rzy ubiegali si? O udzielenie zam6wienia o wyniku post?POWania.
2. Zanawl弼Cy ZaurZe umOW? Z Wybranym Wykonawc脅

po przekazaniu zawiadomienia

O Wyborze Wykonawcy, ale nie poznl句niZ w teminie zwl辞ania ofefta.

3. JeZeli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana uchyli si? Od zawarcia umowy, ZanawlapCy
Wybierze koIQjn耳ofef鳴n砧korzystni♀jSZa SPO§r6d zIo2onych ofert, bez przeprowadzania ich
POnOWneJ OCeny・

4・ Do prowadzonego postepowania nie przyslug函Wykonawcom stodki ochrony prawn匂okre§lone
W PrZePISach ustawy Prawo zam6wieri publicznych,中Odwofanie, Skanga.
5. Nini?JSZe POSt印OW狐ia prowadzone JeSt na ZaSadach opartych na wewnqurznych uregulowaniach

Onganizac)珂ych ZamaWi魂cego. Nie m弱w tym PrZyPadku zastosowania przepisy ustawy Prawo

Zam6wieh publicznych.

Zalapzniki:

1. Fomularz cenowo ‑ Oferiowy.
2. P重q)eぬ競宣教l〇、華,
3. Wz6l

OSwiadczenla O SPelniel血warunk6w udziahl W POSt?POWanlu,

4. Wz6r klauzull informacyjne」,

5. Mapa sytuac)jna
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