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7,apytanie ofertowe

opracowaniedokumentacjiprojektowejdlazadaniapn.

,§udowa ehodrrika wzdłuż drogi powiatowej nr 1366 D, uI. Fęgorrska w ouorowicach, gm,

Wisznia Mała'*.

I. ZAMA\ilIAJĄCY
ZarządDrog Powiatowych w Trzębnicy,ul.Łączna 1c, 55_100 Trzębnica,

U. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1, przedmiotem zamówięniajest opracowanie dokumentącji projektowej dla zadania pn,

orBudowa chodnika wzdluż drogi porviatowej nr 1366 D, ul. Pęgowska w Ozorowicaeh, grn,

Wjsznia Mala ".

Przedmiot zamówięnia obej ńuj e :

opracowanie uproszczonego projektu budowlano-wykonawczego (z opisem technicznym,

rysunkami Projektrr Zagospodarowania Terenu, przekrojami konstrukcyjnymi, profilem

podłuzrrynr i profilarni poprzecznyrni. przekrojem poprzecznymw liniach rozgraniczających

pasa drogowego) - w ilości 5 egz.,

opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie zapisami

odpowiedniego rozpo rządzeniatj. Rozporz ądzeniaMinistra Infrastruktury z dnia2 wrześnta

ż004 r. w sprawie szczegołowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oTaZ programu funkcionalno_

uzytkowego (tj. Dz, IJ. zżOl3 r., poz, 1,129) - w ilości 3 egz,,

opracowanie przedmiaru robot, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia tj, ww

Rozporząd,zenia Ministra Infiastruktury,- w ilości 3 egz,,

opracowanie kosztorysu inwestorskiego. zgoclnie zapisami odpowiedniego rozporządzenla

tj. Rozporządzenia Ministra Infrastn_rktury z dnia 18 maja żO04 r, w sprawie okręślenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow

prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie

,ń

)



funkc.ionalno - uzytkorvyrn (Dz, L. z),004 r. Nr ]30, poz, 1389 zpoźn. zm; * wilości 2
egz.,

- opracowanie kosztorysu oferlowego - 2 egz.

Cała ww. dokumentacja winna być również clostarczona do Zamawiającego w wersji
elektronicznej na CD/DVD - l egz.

W zakręs Przedmiotu zamówięnia i w kosztach oferowanej ceny wcho dzą rcwnież
odPowiednie uzgodnięnia oraz decyzje i opinie niezbędne do uzyskania braku sprzeciwu do
zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę z odPowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej wraz z tym brakiem
sPrzeciwu. Po PodPisaniu umowy, Zamawiający wyda Wykonawcy odpowiednie upowaznienia.

Celem oPracowania uproszczonej dokumentacji jest umożliwienie realizacji zadania
budowY chodnika wzdłlż drogi powiatowej nr 1366 D, ul. pęgowska w ozorowicach w ramaclr
środkórv własnych,

MaPY dla celów opracowania dokumentacji pozyska Wykonawca na swój koszt i uwzględni
to w cenie oferly.

Prace Projektowe obejmują pas drogowy części drogi powiatowej nr 1366 D w
mie.jscorvoŚci Ozorowioe o długości ok. 255 mb. Początek planowanego do budowy chodnika
znajduje sie na rilsokości działki nr 285lt (zatokaautobusowa).

Korriec planou'anego do budowy chodnika znajduje się na łuku drogi na wysokości działki nr 269l5
(przed nlostkiern).

Droga porł,iatorva nr 1366 D posiada klasę L.

Zakres rzeczow,.

- długość chodnika planowanego do budowy to ok, 255 mb.

Projektem nalezy objąć w szczególności:

częśc dzlałki nr 349 dr. AM - i , obręb Ozorowice, Gmina Wisznia Mała

częśc działki nr 28512 dr, AM -1, obręb Ozorowice, Gmina Wisznia MaŁa.

Nalezy zapro.j ektow aó w szczególności :

a) chodnik o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2 m. w celu

rozporządzenienr Mirristra Transportlt i Gospoclarki Morskiej z dnla 2

zapbwńienia zgodności z

marca 1999 r. w sprawie



warunkow technicznych, iakim poriinn1,odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.

Dz.t],201 6 poz. 124 z poźn.zm.), bez poszerzenia pasa drogowego i wydzielanta działęk, połozony

po prawej stronie jezdni od zatoki autobusorł,ej do ok 2ż5 metra planowanego do budowy chodnika,

następnie ok 30 m po lewej stronie iezdni.

b) na ok 100 metrze projektowanego chodnika (na wysokości posesji nr 26) zastosować lokalne

przewężenie clrodnika w miejscu kolizji z drzewem,

c) na ok. 150 metrze projektowanego chodnilta uwzględnić obejście drzew rosnących na działce

m ż85lż AM-1 oraz lokalne przewężenie chodnika.

d) zaplanować przesunięcie istniejących znaków drogowychpoza obręb planowanego chodnika,

e) na ok. 2ż5 mętrzę planowanego chodnika zaprojektować przejście dla pieszych (na wysokości

latarni przy posesj l nr 22), następnie zaprojektować usytuowanie chodnika na lewej stronie jezdni,

l) zaprojektować rozwlązanie odwodnienia przy posesji nr ż2, dzińka nr 269l5 t przy ścianie

tego budynku,

g) na łuku drogi na końcu projektowanego chodnika nalezy zastosować tablice prowadzące typu

U-3b lub równowazne oznakowania.

Płatność za wykonarrie przedmiotu zanrówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania

prawidłowo wystawionych faktur,

Płatność w częściach: -

7 5 oń po u,vkonaniu opracowań - dokumentacj i,

15 q0 po ttzvskatlil_t braku sprzeciwu do zgłoszerria z odpowiedniego organu administracji

arc h itekto rri czno-budorvlanej .

Faktur1, mozna lł,ł,stawić odpowiednio po protokólarnym bezusterkowym odebraniu przez

Zamawl,ającego wykonanego przedmiotu zamówienia tj. opracowarVpo uzyskaniu braku sprzeciwu

do zgłoszenia z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

1, Zamawiający nie dopr_rszcza możIiwości składania of'er1 częściov"rch.

2, Zamawiając}, nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia

podwykonawcom.

UWAGAII Każdy oferent przed złożeniem ofeńy ma obowiązek na własną odpowiedzialnoŚĆ

dokonać og|ędzin terenu objętego pracami projektowymi w celu przygotowania swojej ofeńV.

VĄ



III. TERMIN WYKONAN{IA ZAMOWIENIA

Termin wykonania opracowań oTaz uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia z

odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej do 11.10.2019 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ot-ererrt porł,inien strł,orzyć Ofertę na tbrmularztl załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta pgwinna:

- posiadać datę sporządzenia,

- zawleTac adres lub siedzibę oferenta, numel telefonu,

- byc podpisana czy.telnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta wraz załącznikami powinna byc przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej

na adres: drogi(!ł)powiat.trzebnica.pl, poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiście na adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy,uI.Łączna 1 c, 55-100 Trzebnica.

2. OferĘ,należy zlożyć do dnia 09.08.2019 r. (piątek).

VI. DOKUMENTY \ilYMAGANE OD OFERENTOW

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnę zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej .

ż. Uprawnienia budowlane związane z projektowaniem clrog oTaz aktualna polisa

ubezp ieczenia (ubezp i eczen ie Po l skiej Izby Inżynierów Budownictwa).

\-II. OCENA OFERT

1. Zarlalviajaci dokona oceny waznych ofeń na podstawie jednego krlterium

Cena :1 009t,

2. Ocena o1-et1 zostanie dokonana niezwłocznie po złozerriu i ocenie ofert a wyniki i wybór

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pisemnie dla wykonawcow i na tablicy

ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

3. Of'erty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

4. Oferent moze przed upływem terminu składania oferl zmienić lub wycofać swoją oferlę.

5. Zapytante ofertowe zamtęszczollo na tablicy ogłoszeri Zarządu Dróg Powiatowych w

Trzebnicy.

VIII. INFORMACJE DOTY CZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferly Zamawtalący zawiadomi Oferentow za pośrednictwem

pisma z infbrnlacją o wy,borze najkorzystniejszej oferly i teleforricznie.

Of-erent. ktory złozy najkorzystllie.jszą of'ertę otrzyma umowę na opracołvanie dokumentacji

projektolvej



IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji uclziela Magdalena Jewiarz pod nr telefonu 71 387 06 l7 oraz

adre sem email : clro g i (lłpo rł,i at.trzebnica,pl,

X. ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty.

ż. Fragment mapy z przebtegtem drogi objętej zapytanienr,

3.Fragmentmapypoglądowejzusl.tuowaniemdrogiobjętejzapytaniem.

D
Zaządu Dróg

mgr inż,



gm. Wisznia Mała ".

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Łączna 'tc ,55 -100 Tzebnica

Nawiązując do zapytania ofeńowego z dnia 26,07.2O1g r, dotyczącego opracowania dOkUmentaCji

projektowej dla zadania pn. ,,Budowa chodnika wzdluż drogi powiatowej nr 1366 D, ul.

Pggowska w Ozorowicach, gm. Wisznia Mała".

my nizej podpisani

Nazwa i adres oferenta,

Numer telefonu /faxu: ..

Numer konta bankowego :

oferujemy wykonanie prac projektowych (wrazz uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień idecyzji) objętYch

zamowieniem za następują cenę brutto...,.,.,,. ., ,zł (słownie,

netto . Podatek VAT ... ... %

w tym za nadzor autorski. brutto . ..,.,..,.....zł (słownie:

netto Podatek VAT ... ... %.

1. oświadczamy że zapoznaliśmy się z całym przedmiotem zlecenia.

2. Zobowiązujemy się do wykonania zlecenia (dokumentacja, brak sprzeciwu do zgłoszenia) w

terminie do 11.10.2019 r,

3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wYkonania

zlecenia,

4. Jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej ifinansowej do wykonania zlecenia.

5. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zlecenia ze strony

Oferenta.

odpowiedzialności karnei z art.297kk oraz 305 kk.

dnia .,.......,....,. ..20'19 r.

(pod pis u powaznjonego pzedstawiciela)

I

(podpis Oferenta)

FoRMULAKZ Ul-trKl Y

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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