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Zapytanie ofertowe
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn,

,rzotów - Czeszów Etap IV - droga dojazdowa do gruntów rolnychr,.

L ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1 c, 5 5 - 1 00 Trzebnica.
il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamówieniajest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

,rzlotów - czeszów Etap w _ droga dojazdowa do gruntów rolnychrr.

Prace'projektowe obejmują pas drogowy części drogi powiatoyej nr 1333 D od końca

wyremontowanego fragmentu drogi przed skrzyżowaniem z drogą gminną prowadzącą do

miejscowości TrŻęsowicę do budynków PGNiG ( koniec odcinka znajduje się na wysokości skrzyŃi
elektrycznej nr 28lI znajdującej się po prawej stronie drogi), o długości 998 mb.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (z opisem technicznym, rysunkami
Piojektu Zagospodarowania Terenu, przekrojami konstrukcyjnymi, profilem podłuznym i
p.ofilami poptzecznymi, przekojem poprzecznym w liniach rczgraniczających pasa

drogowego) - w ilości 5 egz.,,
opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie zaPisami

odpowiedniego rozporządzeniatj. RozporządzeniaMinistra InfrastrŃtury z dńaŻ vłrzeŚńa
20o4 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkoweg o (Dz.TJ. z2004 r. Nr 202, poz.2072, ze zm.) - w ilości 3 egz.,

opracowanie przedmiaru robót, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzenia tj. ww.

Rozporządzenia Ministra InfrastrŃtury - w ilości po 3 egz., t

opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zgodnie zapisami odpowiedniego rozporządzeńat1.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dńa 18 maja 2004 r. w sprawie określenia mętod i
podstaw spotządzania kosźorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosźów prac

projektow}ch oruz planowanych kosźów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno - u§tkowym (Dz. lJ. z2004 r. Nr 130, poz. 1389 zpóźn.nn.) -w iloŚci 2 egz.,

- opracowanie kosźorysu ofęrtowego - w ilości 2 egz.

Cała ww. dokumentacja winna byó równie ż dostarczona do Zanańającego w wersji elektronicznej

naCD/DVD-tegz.

W zakres przedmiotu zamowienia i w kosźach oferowanej ceny wcho dzą róv,łnież

odpowiednie uzgoóni enia otaz decyzje i opinie niezbędne do uzyskania braku sprzeciwu do

zgioszeńabudowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na

budowę z odpowiedniego organu administracji architektoniczno_budowlanęj wraz z tym brakiem

sprzeciwu. PÓ podpisaniu umowy, Zanawiający lvyda Wykonawcy odpowiednie uPowaznienia.



Celem opracowania dokumentacji jest umożliwienie realizacji zadartia przebudowy drogi
powiatowej nr 1333 DZłotów -Czeszów -drogadojazdowado gruntówrolnych wramachwniosku
Ó aonn*Śowanie ńożonego w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego. {ń'

Mapy dla celów opracowania dokumentacji pozyska Wykonawca na swój koszt i uwzględni

to w cenie ofeĘ.

. pracę projektowe obejmują pas drogowy części drogi powiatowej nr 1333 D od końca

wyremontowanego fragmentu drogi przed skrzyżowaniem z drogą gminną prowadzącą do

miejscowości Trzęsowice do budynków PGNiG ( koniec odciŃa zrrajduje się na wysokoŚci skrzYnki

elektrycznej nr28,1I znajdującej się po prawej stronie drogi), o dfugości 998 mb.

Droga powiatowa nr 1333 D posiada klasę L.

Zakłęstzęczow:
- długość drogi objętej przebudową to 998 mb.

Projektem na\eĘ objąó w szczególności: E

dziŃkę nr 223 dr, AM -1, obręb Złotów,Gmina Zawońa,

Nalery zaprojektować w szczególności:

a) drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 5 m, w celu zapewnienia zgodnoŚci z' 
roĄotządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dńa 2 marca 1999 r. w

,pru*i" warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaó drogi publiczne i ich

usytuowanie (tj. Dz.U.ż016 poz. l24 z późn.zm.), bez poszerzenia pasa drogowego i
w}dzielania ańńek. NaleĄ_uwzględnió szczegóInie frezowanie nawierzchni bitumicznej

na wpięciu się do istniejącej hawierzchni, obustronne pobocza zhuszlwao szerokoŚci ok.

0,8 m,
b) poszerzenie drogi dla zapevłnienia klasy L (obecnie szerokość jezdni wynosi pomiędzY ok

4,żma4,3 m),
c) przebudowę przepustu usyfuowanogo w poprzek drogi,
Ó1 ,i*ay indywiduatne orazpubliczre (wtymprzebudowę istniejących Ąazdów nawysokoŚci

PGNiG), .

wycinkę przy dtożnych krzaków
w razię potrzeby wycinkę drzew,
konserwację rowów,
ręmont lub wymianę przepustów znajdujących się w zĘm stanie technicznym,

ściŃę zawy żony ch poboczy,
poszerzenia na fukach drogi,
,ro*ą nawierzchnię na skrzyżowaniu z drogą gminną prowadzącą do miejscowoŚci

Trzęsowice,
l) wymianę istniejących zraków drogowych znajdujących się w ztym stanię technicznYm.

płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzYmania Prawidłowo
wystawionych faktur.
Płatność w częściach:

75 Yopo wykonaniu opracowń - dokumentacji,

25 % po uzyskaniu braku sprzeciwu do zgłoszenia z odpowiedniego Organu administracji

architektoniczno-budowlanej. i

e)'

f)
g)
h)

D
j)
k)



Faktrry możma wystawió odpowiednio po protokólarnym bezusterkowym odebraniu przez
Zamawiającego wykonanego przedmiotu zamówienia tj. opracowuilpo uzyskaniu braku sprzeciwu
do zgłoszenia z odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

3. zamawiając}, nie dopuszcza mozlirfbści składania ofert częściowycłr.
4. Zamawiający nię dopuszcza możlilvości powięrzenia części lub całości zamó)vier_ria

podwykonawcom.
UWAGA!! Każdv Oferent przed złożeniem ofeńv.4ta o.Ęowlazek na własna odpowiedzialność
dokonać oqledzin terenu obieteqo pracami proiektowvmiw celu przvqotowania swoiei ofertv.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania opracowań oraz uzyskania braku sprzeciwu do zgjoszenia z

odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej do 25.09.2020 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć Ofertę na formularzuzńączonym do niniejszego zapytaria.
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia,
- zańeruć adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
- być podpisana czytelnie przęzwykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT "
*,',,:|Orertawtaz zńąc;znikami powinna być przesłana za pośrednictwem: pocźty elekhonicznej

na adres: drogi@powiat.trzebnica.pl,pocńy, kuriera lub tęZ dostarczona osobiście na adres

. .Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul.Łączna 1 c, 55-100 Trzebnica.
tl;iOrertv nateł zlozye O

VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTO\ry
1. Aktualny odpis z właściryego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej,
2. Uprawnienia budowlanezwiązane zprojektowaniem dróg oruzakblalnapolisaubezpieczenia

(ub ezpieczeni e Po l ski ej lzby Inzynierów B udownictwa).
VII. OCENA OFERT

1. Zamavnający dokona ocony ważmych ofert na podstawie jednego kryterium
Cena =100oń.

2. Ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po ńożeniu i ocenie ofert a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pisemnie dla wykonawców i na tablicy ogłoszeń
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

3. Oferty ńożone po terminie nie będą rozpaĘwane
4. , Oferent możeprzed upĘwem terminu składania ofert zmienió lub wycofać swoją ofertę.
5. Zapfianie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w

Trzebnicy.
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty ZanawiĄący zawiadomi Oferentów za pośrednictwem
pisma z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i telefonicznie.
Oferent, który ńoĘ najkorzystniĄszą ofertę ottzyma umowę na opracowanie dokumentacji
projektowej.

IX. DODATKOWE INT,ORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Magdalena Jeńarz pod numerem telefonu71 387 06l7 oraz
adresem email : dro gi@powiat.trzebnica.pl.

X.ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofeńy.
2. Fragment mapy zprzebiegiem drogi objętej zapytaniem.
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7an;ąd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. Łączna 1c ; 55fi00 Tzebnica

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 02.07.2O2O r. dotyczącego opracowania dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,rZlotów - Czeszów Etap IV - droga dojazdowa do gruntów

rolnychrr.

my nizejpodpisani

Nazwa i adres oferenta:

Numer telefonu /faxu: ...
Numer konta bankowego :

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

zamówieniem za następują cenę brutto................,.......,.........zł

\-.....,...,...J

netto ... ........ Podatek VAT .....,%.

w tvm za nadzór autorski: brutto ..,,......,,...zł

\.,',."',""'l

Podatek VAT ,.. ,.. %.

1. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z całym pzedmiotem zlecenia.
2. Zobowiązujemy się do wykonania zlecenia (dokumentacja, brak spzeciwu do zgłoszenia)w terminie

do 25.09.2020 r.

3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdoinymi do wykonania zlecenia.

4. , Jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zlecenia.

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

Oferenta..,
prawdziwość powyzszych danvch potwierdzam(v) własnorecznvm podpisem świadom(-i)

odpowiedzialności karnejz ań,297kk oraz 305 kk.

dnia .........., ......,.2020 r.

(podpis Oferenta) (podpis upoważnionego pzedstawiciela)
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