
Gmina Radomin                                                                                                      Radomin, dnia 13.07.2017r.

Radomin 1a, 87-404 Radomin

RIG.271.5.1.2017.EM

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Gmina Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin

pow. golubsko-dobrzyński

 NIP: 503 00 23 899, REGON: 871118603

       tel./fax  056-683-75-22 lub 056-683-75-12, e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl

Zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.  Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 na odcinku Szafarnia – Radomin – etap I” - w ramach o dofinansowanie

projektu dla „Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4

Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemsyjnych Schemat: budowa i przebudowa ścieżek

rowerowych  w  ramach  polityki  terytorialnej  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Tryb udzielenia zamówienia: Nabór ofert w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro,

zgodnie z  art.  4  pkt 8  zamówienie  zwolnione ze stosowania ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.  -  Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 933 z późn. zm..).

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

a)  dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin, dla

pierwszego etapu inwestycji:

- etap I Bocheniec – Radomin na odcinku ok. 2,5 km

Dokumentacja  projektowa  ma  służyć  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych  wraz  z

uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających wykonanie przedmiotu projektu.

W  projekcie  ścieżki  rowerowej  zamawiający  przewiduje  umieszczenie  wzdłuż  niniejszego  odcinka  dwóch  stacji

dokujących dla rowerów oraz jednego miejsca rekreacji.

b) kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót,

c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

d) dokonanie podziału 20 działek

e) wykonanie operatu wodno-prawnego 

f) wykonanie projektu budowy kładki rowerowej nad rowem melioracyjnym

2 .Zamówienie obejmuje także:

a) wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych dostosowanych do map do celów projektowych  w skali 1:1000, 1:500,

b) wykonanie i uzgodnienie koncepcji przebudowy obejmującej:

- propozycje rozwiązań przestrzenno - funkcjonalnych,

- propozycje materiałowe,

- schematy konstrukcyjne,

- część rysunków w skali i zakresie niezbędnym dla zilustrowania przyjętej koncepcji,

c)  przygotowanie  wniosku  i  uzyskanie  decyzji  w  zakresie  ochrony środowiska  (łącznie  ze  sporządzeniem  raportu

oddziaływania na środowisko o ile będzie konieczny),



d) uzyskanie zaświadczenia w sprawie oddziaływania zadania na obszar Natura 2000 organu odpowiedzialnego za jego

monitorowanie, jeżeli będzie wymagane,

e) złożenie wniosków i uzyskanie, w imieniu inwestora na zasadzie pełnomocnictwa, wszelkich wymaganych pozwoleń

(decyzji), w tym pozwolenia na budowę oraz innych umożliwiających realizację inwestycji.

3. Dokumentacja musi zawierać co najmniej:

- opis techniczny,

- zestawienie projektowanych prac,

- ocenę wpływu inwestycji na środowisko,

- informację BIOZ,

- załączniki formalne, 

- plan orientacyjny przebiegu trasy ścieżki na mapie w skali 1:10 000, 

- plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu z naniesioną ścieżką na mapie sytuacyjno-wysokościowej w

skali 1:500,

- zestawienie zjazdów, skrzyżowań i przepustów,

- profil podłużny trasy,

- przekroje konstrukcji nawierzchni,

- rozwiązania szczegółowe urządzeń.

4. Warunkiem opracowania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie Zamawiającego koncepcji budowy

oraz zatwierdzenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy koncepcji ścieżki rowerowej. Koncepcję należy

przedłożyć na mapie w skali 1:500 z określeniem pasa drogowego. Zatwierdzenie Zamawiającego następuje poprzez

umieszczenie na koncepcji klauzuli zatwierdzającej, zawierającej datę i podpis Zamawiającego.

Zatwierdzoną  przez  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Bydgoszczy  koncepcję  ścieżki  rowerowej  należy  przedstawić

zamawiającemu w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

5. Najistotniejsze warunki techniczne jakie należy uwzględnić przy sporządzaniu koncepcji ścieżki i projektu:

- inwestycje należy zaprojektować z  zachowaniem wymogów rozporządzenia Ministra transportu i Gospodarki z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. 2016, poz. 124) a w szczególności odległość od krawędzi jezdni, szerokość;

- określić początek i koniec opracowania,

- na mapie należy nanieść kilometrację zgodną z pikietażem drogi wojewódzkiej; zwymiarować projektowane elementy i

nanieść spadki oraz zwymiarować istniejące elementy pasa drogowego;

- zaprojektować bezpieczne sprowadzenie ruchu rowerowego na jezdnię;

- zaprojektować oświetlenie przy przejściu dla pieszych przy użyciu odnawialnych źródeł energii;

-  zaprojektować odwodnienie  ścieżki  rowerowej  oraz  jezdni  drogi  wojewódzkiej  uwzględniając  istniejące  elementy

odwodnienia;

- istniejącą infrastrukturę pasa drogowego należy pozostawić bez zmiany lokalizacji (zatoki autobusowe)

-  uwzględnić  istniejące  i  projektowane  zjazdy.  Należy  przewidzieć  przebudowę  wszystkich  zjazdów  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami prawa uwzględniając wzmocnioną konstrukcję nawierzchni;

- w przypadku kolizji z istniejącymi drzewami należy uzyskać pozwolenie na ich wycinkę od właściwego organu;

- uwzględnić poszerzenie jezdni oraz pozostałe parametry techniczne drogi jak dla drogi klasy G;

- projekt należy uzgodnić z gestorami sieci posiadającymi swoje urządzenia zlokalizowane w strefie objętej budową.  



6. Wszelkie koszty opracowania ponosi wykonawca (np. opłaty skarbowe za wydanie decyzji, załączników, wypisy,

wyrys/y, mapy itp.)

7.  Wykonywanie dokumentacji  będącej  przedmiotem zamówienia musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów

prawnych, a w szczególności:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r., poz. 762  z późn.

zm.),

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod sporządzania kosztorysu

inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  planowanych kosztów robót budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr. 130, poz. 1389 z późn. zm).

8. Po wykonaniu dokumentacji, o której mowa w pkt. III., zgodnie z zapisami rozdziału 5 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.) Wykonawca:

-  przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji, 

-  wyrazi zgodę na wykonanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych z prawem do ich dalszego przenoszenia

na polach eksploatacji określonej w art. 50 pkt 1 i 2 ww. ustawy.

9. W trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie Dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia

nadzoru autorskiego (w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), a w szczególności: 

- do 5 osobistych kontroli na budowie, dotyczącej zgodności realizacji robót budowlanych z projektem,

- dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji robót. 

10.  Dokumentację  należy wykonać w formie  pisemnej  w czterech egzemplarzach oraz  jeden  egzemplarz  w formie

elektronicznej (w formacie doc. i PDF) zapisany na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, płyta DVD, pamięć flash

itp.) 

11. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty

budowlane wykonane na jej podstawie.

Kod CPV 

71242000-6     Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71322000-1     Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

79421200-3     Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

 

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty:

- nie dotyczy

4. Kryteria oceny ofert, wagi punktowe/procentowe, opis sposobu przyznania punktacji w danym kryterium: 

Kryterium oceny ofert jest:

cena                                              = 80%

termin wykonania zamówienia = 20 % 

                                          razem  = 100%



4.1. Kryterium cena -  Qc będzie oceniana na podstawie ceny oferty brutto a ilość punktów obliczona wg poniższego

wzoru:                    

Qc= 80
min

x
Co

C

Cmin – najniższa cena zaoferowana brutto 

Co – cena badanej oferty

Qc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

4.2. Kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia (Qok)(maksymalny termin wykonania – do 150 dni od

dnia podpisania umowy.) 

- wykonanie w ciągu 150 dni – 0 pkt,

- wykonanie w ciągu 140 dni  – 6 pkt,

- wykonanie w ciągu 130 dni  – 12 pkt,

- wykonanie w ciągu 120 dni  – 16 pkt,

- wykonanie w ciągu 110 dni  – 20 pkt.

Ocena  zostanie  dokonana  na  podstawie  terminu  zadeklarowanego  przez  wykonawcę  w  ofercie  przedłożonej

zamawiającemu.  Liczba punktów możliwych do uzyskania dla każdej oferty, obliczana będzie według następującego

wzoru:

Q = Qc+Qok

Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi - 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę  punktów. 

5. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wszystkie

koszty związane z realizacją zamówienia, które ponosi oferent. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT. Cena

oferty będzie stanowić ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówie-

nia,  niezależnie od innych świadczeń oraz kosztów realizacji ponoszonych przez Wykonawcę.

6. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

7.  Zastrzeżenia Zamawiającego:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przy-
czyny, 

2. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone,
3. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.,
4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia

z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego bądź jego unieważnienia,
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, które-

go oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego za -
mówienia, 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wyklucze-
ni z postępowania,

7. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem
zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy),

8. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę do 30 tys. euro.

8.  Informacja dot. wykluczenia wykonawcy: Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy są powiązani

kapitałowo lub osobowo z zamawiającym.



Powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnio-

nymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczegól-

ności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości

co do bezstronności tych osób. 

Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

9.  Termin realizacji zamówienia: maksymalny termin realizacji całości zamówienia to 150 dni od dnia podpisania

umowy. W formularzu oferty wykonawca zadeklaruje termin wykonania zamówienia (zgodnie z punktem 4.2. zapytania

ofertowego). 

Termin przedstawienia zamawiającemu zatwierdzonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy koncepcji ścież-

ki rowerowej, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót  wynosi 60 dni od dnia podpisania

umowy.

W przypadku niedotrzymania w/w terminów zostaną naliczone kary umowne określone w projekcie umowy.

10.   Okres gwarancji: nie dotyczy

11. Oferta powinna zawierać zgodę na akceptację wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 1 zapytania ofertowego

12. Oferta powinna być złożona na formularzu ,  który stanowi załącznik nr 2 zapytania ofertowego.

13.  Miejsce i termin złożenia oferty: budynek Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, Sekretariat

pok. Nr 8, do dnia 20.07.2017r do godz. 12:00

(osobiście, pocztą, faxem: 56 683 75-22 lub e-mailem: e.miadzel@radomin.pl)

Oferty dostarczone osobiście do sekretariatu lub przesłane pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Wykonanie dokumentacji  projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi  wojewódzkiej  nr 534 na

odcinku Szafarnia – Radomin – etap I” nie otwierać przed 20.07.2017r.  przed. godz. 12:15”

Oferty złożone po terminie składania  ofert,  określonym w zapytaniu  ofertowym,  zamawiający niezwłocznie zwróci

oferentom. 

13. Termin otwarcia ofert: 20.07.2016r. o godz. 12:15, sala nr 7, 

14. Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty.

15. Warunki  płatności  za  wykonanie  zamówienia: płatność  za  zamówienie  nastąpi  w  ciągu  21  na  rachunek

wykonawcy wskazany w formularzu oferty i na fakturze.

16.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 

- w sprawie przedmiotu zamówienia Monika Jarosz tel. 56 683 75-22 wew. 17

- w sprawie procedury postępowania: Emilia Miądzel tel. 56 683 75-22 wew. 17

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


