Ciechanowiec 23.01.2020 r.

RI.032.6.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO
Burmistrz Ciechanowca działając w imieniu i na rzecz Gminy Ciechanowiec zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej:

Przedmiotem zapytania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej na przebudowę, rozbudowę drogi gminnej Nr 108920B ul. Podlaska, nr
ewid. istniejącego pasa drogowego 882, 3057/5, 3057/6, 3056/3 całkowita długość ok.
1100 m w nawiązaniu do DW 690, przewidywana nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z określeniem kosztów
(kosztorys uproszczony).
2) Opracowanie dokumentacji technicznej w branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja
deszczowa i sanitarna), elektrycznej (oświetlenie drogowe), telekomunikacyjnej (kolizje).
Projekt musi uwzględniać przebieg ścieżki rowerowej z nawiązaniem do ścieżki
rowerowej w DW 690.
A. Projekt budowlany wraz z projektem podziału i zatwierdzony podział gruntów
niezbędnych do poszerzenia pasa drogowego, wraz z wymaganymi opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczególnymi oraz niezbędnymi załącznikami do uzyskania skutecznej decyzji
zezwolenia realizacji inwestycji drogowej (ZRID). – sztuk 4;
B. Projekt wykonawczy – sztuk 2;
C. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – sztuk 2;
D. Przedmiar robót – sztuk 2;
E. Kosztorys inwestorski – sztuk 2;
H. Wersja elektroniczna w/w opracowań, format edytowalny oraz PDF – sztuk 1.
Dokumentacja musi spełniać wymogi przepisów obowiązującego prawa.
Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć. Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we
wszystkich specjalnościach wchodzących w jej skład.
Dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu
o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizację robót
budowlanych na jej podstawie. Tym samym opracowana przez Wykonawcę
dokumentacja musi być zgodna w szczególności z art. 29 – 31 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest przygotować odpowiedzi na

pytania do wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz ewentualnych modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji w taki sposób, aby jej
realizacja nie utrudniła uczciwej konkurencji podmiotów go realizujących, w
szczególności przez brak wskazań znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
przedmiotów określonych w dokumentacji, chyba że nie można użyć dostatecznie
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Przesłanki te muszą być spełnione łącznie. W przypadku zastosowania stwierdzenia
„lub równoważne” wykonawca jest zobowiązany określić cechy (parametry, kryteria)
„równoważności”.
Istotne warunki zamówienia:
§ warunki zamówienia określone zostały w projekcie umowy – Załącznik nr 2,
§ termin realizacji zamówienia:
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z określeniem kosztów
(kosztorys uproszczony) do 20 lutego 2020 r.,
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany,
wykonawczy, STWiOR, przedmiar i kosztorys inwestorski) do 30 kwietnia 2020 r.
dokumentacja geodezyjna z zatwierdzonymi podziałami gruntów do 1 czerwca 2020
roku.
§ kryterium wyboru ofert – najniższa cena realizacji zamówienia.
Ofertę, zgodną ze wzorem oferty – Załącznik nr 1, na realizację zadania w formie
pisemnej wraz z załącznikami, należy przesłać do dnia 30.01.2020 r. do godz. 1400 lub złożyć
osobiście zapakowaną w kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu pokój
nr 15.
Dopuszcza się przesłanie oferty drogą mailową na adres: sekretariat@ciechanowiec.pl
lub faksem na nr /86/ 277-10-66 z niezwłocznym jej potwierdzeniem na piśmie.
Osoba do kontaktu: Andrzej Czołomiej, tel. /86/ 277-11-45 wew. 40.

Załączniki:
1. Formularz oferty+oświadczenie,
2. Wzór umowy,
3. Mapa sytuacyjna odcinków dróg,
4. Klauzula informacyjna.

