
                                                                                                            Odolion, dnia 4 listopada 2015 r.

DUDiM. 520.11.2015

            ZAPROSZENIE DO ZŁO śENIA OFERTY ( ROZEZNANIE RYNKU)

I.NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą
w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski , woj. Kujawsko – pomorskie
tel .54 2822745, faks 54 2822745

II.   OKRE ŚLENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na  przebudowę drogi powiatowej
Nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo  dł. 3,997 km od km 1+009 do km 5+006 na zgłoszenie

 2. Rodzaj zamówienia: usługi.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  stanowi załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
4. Dokumentacja powyŜsza będzie  wykorzystana do złoŜenia wniosku o dofinansowanie     w ramach
Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 ( PROW 2014-2020).

III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :
 Zakończenie: 5 grudnia 2015 r.
IV.  WYMAGANE DOKUMENTY W PRZEDMIOTOWYM POST ĘPOWANIU
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
2. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe posiada uprawnienia w branŜy drogowej oraz posiada

aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwą Izby Zawodowej InŜynierów
Budownictwa.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złoŜenia oferty.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona  w języku polskim. KaŜdy dokument składający

się na ofertę  sporządzony w innym języku niŜ polski  winien być złoŜony wraz z tłumaczeniem w
na język polski poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się , iŜ wersja
polskojęzyczna jest wersją wiąŜącą.

5. Oferta  wraz z załącznikami  musi być podpisana przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania
wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeŜeli nie wynika
ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

6. JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa , to  pełnomocnictwo
to musi w swej treści jednoznacznie  wskazywać uprawnienie  do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone  do oferty i musi być złoŜone w oryginale  lub  kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem ( kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona
notarialnie).

7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złoŜone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

8. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
9. Wykonawca moŜe zaproponować jedną cenę i nie moŜe jej zmienić.



10. Cena oferty powinna być podana  w PLN liczbowo i słownie i obejmować koszty całkowite
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

11. Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres:

                 Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
                                   ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski
Oferta na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na  przebudowę drogi
powiatowej  Nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo  dł. 3,997 km od km 1+009 do km 5+006 na
zgłoszenie”
VI.  MIEJSCE, TERMINSKŁADANIA OFERT
Ofertę zawierającą wymagane dokumenty naleŜy złoŜyć do dnia 12 listopada 2015roku do godziny 10.00
w siedzibie Zamawiającego : Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski ( pokój nr 2) lub na adres Zamawiającego.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŜszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Otwarcie ofert w dniu 12 listopada 2015 r. o godzinie 10.05.

VII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi , o których mowa w zaproszeniu do złoŜenia oferty,

powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu
zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki.

2. Cena oferty za realizację całego zamówienia zostanie  wyliczona przez wykonawcę na podstawie
wypełnionego formularz ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia do złoŜenia oferty.
Cena oferty określa maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.

3. Cena oferty brutto ogółem winna być podana w złotych polskich, wyraŜona liczbowo i słownie.
4.  KaŜdy z wykonawców moŜe zaproponować tylko jedną cenę i nie moŜe jej zmienić.

VIII.  SPOSÓB OCENY OFERT
Jedynym kryterium wyboru oferty jest najniŜsza cena.

IX.  OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani BoŜena Roszak – tel. 54 2822745,
faks 54 2822745,
( w godzinach  od 7.00 – 15.00): e-mail:sekretariat@zdp.aleksandrow.pl

X. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

1. Zakazuje się istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy.

2. Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z
tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy zawarte są we wzorze umowy w załączniku nr 3
do niniejszego zaproszenia do złoŜenia oferty.

3. Wszelkie zmiany  umowy wymagają pod rygorem niewaŜności formy pisemnej i podpisania przez obie
strony.

Załączniki :
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

.



                                     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot opracowania projektowego
Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania skróconej
dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zgłoszenie :
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo  dł. 3,997 km  od km 1+009
      do km 5+006 na zgłoszenie
2.Zakres opracowania
Zakres planowanych robót objętych dokumentacją projektową :
wykonanie warstwy profilowej z masy mineralno-bitumicznej wg. AC P-16
wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem
jednostronne utwardzenie pobocza tłuczniem kamiennym
3.Szczegółowy zakres obejmuje wykonanie:
1)dokumentacji projektowej;
a)projektu  budowlanego – 4 egz.,
b)projektu wykonawczego 2 egz. ,
c)specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych – 2 egz.,
ww. dokumentacja winna być opracowana zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej  z dnia   25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego  (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm. ) oraz 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-  uŜytkowego    (Dz. U. z
2013 r. poz. 1129 – tekst jednolity)
2)kosztorysu inwestorskiego - 2 egz.,
3)przedmiaru   robót- 2 egz.,
ww. dokumentacja winna być opracowana  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389  z późn. zm.);
4) Całość opracowania na  nośniku elektronicznym – po 2 komplety; wersja elektroniczna  ( identyczna z wersją
papierową) na płytach cd/dvd- wszystkie elementy opracowania   ( dokumentacja, kosztorys, przedmiar,)
opisane  i podpisane z moŜliwością otwarcia   w ogólnie dostępnym programie  ( np. w pdf),
5)Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu dokumentację  projektową wraz    z oświadczeniem, Ŝe dokumentacja
została wykonana zgodnie  z obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami
umowy,  jest kompletna dla realizacji celu, któremu ma słuŜyć i nie zawiera wad. Koszty wszelkich uzgodnień

ponosi Wykonawca.
4. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego.
    Zamawiający nie przewiduje wykopu gruntów pod planowaną przebudowę drogi.
    Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji .
    Zakres planowanych robót obejmuje :

wykonanie warstwy profilowej z masy mineralno-bitumicznej wg. AC P-16
wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem
jednostronne utwardzenie pobocza tłuczniem kamiennym

5. Materiały wyj ściowe.
   W zakresie dróg – zamawiający nie przekazuje materiałów wyjściowych.

6. Ogólne wymagania dla Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w sposób
aby załoŜone cele projektowe zostały osiągnięte zgodnie z umową.
Podstawowe obowiązki projektanta określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa
o samorządzie  zawodowym.
Obiekt budowlany naleŜy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi,
rozporządzeniami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane naleŜy projektować tak aby zapewnić
optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane naleŜy projektować z zastosowaniem
nowoczesnych  technologii robót
 i materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne



 i lokalne oraz inne przepisy które są w jakikolwiek sposób związane z wykonanymi opracowaniami.

7. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych.
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych do czasu
ich przekazania Zamawiającemu.

8. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów
do wykonania obiektów, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne
z wymaganiami norm i zasadami wiedzy technicznej.

9. Szata Graficzna.
Wykonawca wykona opracowanie projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania :
- zapewnia czytelność,  przejrzystość i jednoznaczność treści,
- część opisowa będzie pisana na komputerze,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
- całość dokumentacji będzie umieszczona w twardym opakowaniu posiadającym uchwyty umoŜliwiające
przenoszenie, wewnątrz naleŜy umieścić spis treści,
- rysunki będą wykonywane na zasadach rysunku technicznego,
ponadto wymaga się :
- przekazania zamawiającemu w formie elektronicznej wszystkich części dokumentacji.
- załączniki w formie elektronicznej zostaną wykorzystane do celów przetargowych
 i ewidencyjnych, do sprawozdań wynikających z zakresu prowadzenia i rozliczania powyŜszego zadania
 na etapie realizacji.

10. Wykonanie opracowań projektowych.
1) Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod
 i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego
 z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami zamawiającego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych wykonawca poprawi niezwłocznie
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

2) Szczegółowe wymagania  dla opracowań projektowych.
2.1. mapa numeryczna
Zakres  mapy winien obejmować obszar niezbędny do wykonania projektu.
3 ) Szczegółowe specyfikacje techniczne
Jest to opracowanie wykonane na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych, zawierające szczegółowe
wymagania wykonawcy robót w zakresie sprzętu, materiałów, transportu, wykonania i odbioru robót.
4)  Kosztorys inwestorski.
Dane wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego :
Przy ustalaniu cen jednostkowych robót naleŜy stosować ceny obowiązujące dla drogownictwa .
11. Odbiór opracować projektowych
Opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonanej dokumentacji projektowej.
W przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych części opracowań projektowych w zakresie
zgodności z wymaganiami umowy.
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.
JeŜeli Zamawiający ma zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru  ostatecznego lub zgodności opracowań
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłoŜyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie
Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą
uzgodnione.
JeŜeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeŜeń do przedłoŜonych Dokumentów do odbioru ostatecznego,
wyznaczy datę odbioru ostatecznego.
Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.



                                                                                                                                   Załącznik nr 2

....................................................................

....................................................................

....................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

...........................................................
(miejscowość i data)

                                                                FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o złoŜenie oferty w postępowaniu o wartości
szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 973 z póź.zm. )określonego w art. 4 pkt. 8.
 na  świadczenie usługi  : „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na   przebudowę
drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo dł. 3,997km od km 1+009   do km 5+006  na
zgłoszenie ”   -  branŜa drogowa  zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złoŜenia
oferty składam niniejszą ofertę.
Oferuję wykonanie usług/ za cenę całkowitą:

CENA OFERTOWA BRUTTO

............................................................................złotych
(słownie: .........................................................................
.................................................................................................
...........................................................................zł)

VAT
............................................................................złotych
(słownie: .........................................................................
.................................................................................................
...........................................................................zł)

CENA OFERTOWA NETTO
............................................................................złotych
(słownie: .........................................................................
.................................................................................................
...........................................................................zł)

5.Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie …………………………. ,
6.Oświadczam, Ŝe cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty
wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
7.Oświadczam, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami opisanymi w zaproszeniu do złoŜenia oferty (w tym
z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
8.W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .
9.Oświadczam, Ŝe jeŜeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
10.Do oferty załączamy następujące dokumenty:
1) ……………………………………………...............................................................
2) ……………………………………………...............................................................

                                                        ......................................................................................
                                                                         (podpis osoby uprawnionej
                                                                                       do reprezentacji Wykonawcy)


