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Odolion, dn. 13.11.2019r. 

DUDiM.520.ZO.10.2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamawiający - Powiat Aleksandrowski, w imieniu którego działa Zarząd Dróg 

Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), którego 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zaprasza do 

składania ofert na zadanie pn.: „Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża, Nr 2619C Koneck – 

Jaranowo w miejscowości Kolonia Łowiczek”. 

 

I. Zamawiający 

Powiat Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski  

w imieniu którego działa: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie  

ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski 

tel. 54 282 27 45; fax 54 282 27 45  

e-mail: zdp@zdp.aleksandrow.pl 

www.zdp.aleksandrow.pl 

NIP: 891-16-23-744  

 

II. Tryb postępowania 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych, właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, 

zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy. 

 

III. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża, Nr 2619C Koneck – 

Jaranowo w miejscowości Kolonia Łowiczek zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu.  

Zakres zamówienia obejmuje: 

• dostawę i montaż oznakowania pionowego B-20 (STOP) – aktywnego 

pulsującego światłem LED, zasilane z odnawialnych źródeł energii wraz ze 

skrzynkami zasilającymi (akumulatorami), szt.2 wg. załącznika nr 1 (rysunek 

poglądowy). Wykonawca dla dostarczanych produktów musi dostosować 

odpowiedni rozmiar baterii słonecznej i pojemności skrzynek zasilających 

(akumulatorów), tak aby zapewnić pulsacyjne całodobowe podświetlenie znaku 

B-20, bez względu na nasłonecznienie.  
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• dostawę i montaż oznakowania pionowego, tj. znaków drogowych, słupków do 

znaków oraz uchwytów montażowych zgodnie z projektem docelowej 

organizacji ruchu (dot. A-7 z tabliczkami T-1 i T-3 „STOP 150m” szt. 2).   

•  przesunięcie istniejącego oznakowania D-42 (obszar zabudowany) oraz D-43 

(koniec obszaru zabudowanego) wraz z wprowadzeniem nowego oznakowania 

B-33 (ograniczenie prędkości „40”, szt.4) oraz E-17A „miejscowość” ; E-18a 

„koniec miejscowości” zgodnie z projektem.  

• usuniecie na odcinku drogi Nr 2619C barier odgradzających U-12 (szt. 20). 

Bariery z demontażu szt.6 należy zamontować w inne miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. Pozostałe elementy dostarczyć do siedziby Zarządu Dróg 

Powiatowych.  Ubytki po demontażu należy uzupełnić betonem lub kostką 

brukową.  

• demontaż istniejących barier odgradzających U-12b (łańcuchowych) łącznej 

długości 35mb. Materiał z rozbiórki dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 

• montaż nowych barier odgradzających U-12b (łańcuchowych dł. 150 cm,  

Śr. rur 48,3 mm – biało czerwone – łańcuch 2 rzędy) łącznej długości 35mb.  

 

W ofercie należy uwzględnić rodzaje i ilości znaków  drogowych, słupków do znaków  

i elementów montażowych (obejmy, uchwyty) wynikające z przedmiotu zamówienia oraz 

projektu zmiany organizacji ruchu. Oznakowanie wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Zastosowanie w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane 

materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione  

w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie należy wykonać do 13 grudnia 2019r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania Zamawiającego) 

Nie dotyczy 

 

VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty 

Kryterium wybory oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. 

Najniższa cena - 100% 
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VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy przygotować zgodnie z powyższym zapytaniem ofertowym. 

3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik 

nr 2.  

4. Przed przystąpieniem do oceny oferty wg kryteriów zostaną one sprawdzone  

w zakresie spełniania / niespełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. Po spełnianiu przez oferentów wszystkich warunków udziału w postępowaniu, każda 

ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie 

kierować jednym kryterium tj. cena ofertowa brutto – 100%. 

6. Cena określona w ofercie wykonawcy będzie rozumiana jako wynagrodzenie ryczałtowe za 

realizację przedmiotu zamówienia i nie podlega waloryzacji. Zamawiający zwraca uwagę, że 

zgodnie z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 

poz. 1025 ze zm.) „jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 

zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”. 

7. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie 

zamówienia, tak aby obejmowała wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty jakie poniesie 

wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym: koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

formę wynagrodzenia ryczałtowego. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

8. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu w celu sporządzenia rzetelnej 

wyceny prac. 

9. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione 

wymagania oraz przedstawi ofertę o najniższej cenie.  

10. W przypadku przedłożenia ofert o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do 

złożenia oferty dodatkowej. 

11. Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie 

oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienia postępowania. 

12. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli: 

a) zostanie złożona po terminie składania ofert, 

b) jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert, 

c) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

VIII. Oferta powinna zawierać 

Wypełniony „Formularz oferty” na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 
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IX. Sposób przygotowania oferty 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski  

z dopiskiem na kopercie „Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu 

dróg powiatowych Nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża, Nr 2619C Koneck – Jaranowo  

w miejscowości Kolonia Łowiczek”. 

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert 

Ofertę zawierająca wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 

tj. Powiat Aleksandrowski w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 

Aleksandrów Kujawski, pokój nr 2 lub na adres Zamawiającego w terminie do dnia 

21.11.2019r. do godz. 9.00. 

 Otwarcie ofert w dniu 21.11.2019r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. 

Powiat Aleksandrowski w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w 

Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 

Aleksandrów Kujawski, pokój nr 5. 

 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data  

i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 

czy kurierską. 

 

XI. Istotne dla stron postanowienie, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy 

Zamawiający zamieszcza informację z wyboru najkorzystniejszej 

oferty/unieważnieniu postępowania na swojej stronie internetowej.  

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której 

ogólny wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

Zamawiający informuje tylko Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę – 

informacja wysyłana jest na adres mailowy lub pocztą tradycyjną wskazany w formularzu 

oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

Zamawiający zaleca, aby wszelkie zapytania wykonawców dotyczące tego 

zamówienia były kierowane drogą mailową na adres mailowy: 

sekretariat@zdp.aleksandorow.pl. 

Zapytania wraz z odpowiedzią będą umieszczone na stronie Zamawiającego  

w zakładce odpowiadającej powyższemu zamówieniu (w przypadku zasadności). 
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Zamawiający zaleca, aby nie wysyłać zapytań później niż 24 godziny przed terminem 

składania ofert. Zapytania wysłane w późniejszym czasie Zamawiający może pozostawić bez 

odpowiedzi. 

Wykonawcy składający oferty w powyższym postępowaniu zobowiązani są do 

śledzenia wszelkich zmian, wyjaśnień pojawiających się na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XII. Osoba upoważniona do kontaktu 

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Rafał Sikorski,  

tel. 54 282 27 45, e-mail: sekretariat@zdp.aleksandrow.pl 

 

XIII. Rodo 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z dnia 04 maja 2016r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, 

2. inspektorem ochrony danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim jest pan Tomasz Suliński, e-mail: idozdp@zdp.aleksandrow.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 

2612C Nieszawa – Ujma Duża, Nr 2619C Koneck – Jaranowo w miejscowości Kolonia 

Łowiczek”. 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby oraz podmioty, którym udostępniona 

została dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w tym między innymi: UZP, jednostki 

samorządu terytorialnego, organy kontrolne, inni wykonawcy, podmioty które przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej, 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust 1 ustawy PZP, przez 

okres 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP, 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane wyłącznie w sposób zautomatyzowany  

w tym również w formie profilowania, 
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9. posiada Pani/Pan 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO**, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

10. Nie przysługuje Pani/Panu 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 

1 lit. c RODO. 

11. W przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczą podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować podwykonawcę, że przetwarza jego dane osobowe. 

 

XIV. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego 

1. Rysunek poglądowy znaku B-20 (STOP).  

2. Formularz oferty. 

3. Wzór umowy. 

4. Projekt zmiany organizacji ruchu. 

 

 

/-/ Marcin Strych /-/   

       Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 

       w Aleksandrowie Kujawskim  

                                              ………………..…………………………….. 

(Zamawiający) 

 

 

 

 

 

 
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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