
Namysłów, 2017-12-21                                   
 
 

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zadanie 

„Budowa dróg w Głuszynie: opracowanie dokumentacji projektowej” 

 
 Gmina Namysłów zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy dróg w Głuszynie, tj. ulic: Długiej i Kościelnej (z parkingiem przy kościele) wraz                    
z odwodnieniem i oświetleniem, zgodnie z poniższą specyfikacją. 
 

1. Zamawiający: Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów. 

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2018 r. 

3. Warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia: do 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za realizację przedmiotu zamówienia ustala się 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację 
przedmiotu zamówienia z uwzględniłem podatku od towarów i usług VAT. 

5. Kryterium oceny ofert: cena 100%. 

6. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 1) dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach; 
 2) odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy 

wartość oferty przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na 
sfinansowanie zamówienia; 

 3) wezwania oferentów do złożenia wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert. 

8. Sposób udzielenia zamówienia: zamówienie przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy                      
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

9. Opis Przedmiotu zamówienia: 

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) opracowanie map do celów projektowych; 
2) uzyskanie informacji terenowo-prawnej, map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, 

wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego; 
3) wykonanie badań geotechnicznych; 
4) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami warunków technicznych i realizacyjnych 

inwestycji; 
5) uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień; 
6) opracowanie podziałów nieruchomości; 
7) uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji, w tym: pozwolenia wodnoprawnego, 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zezwolenia na 
usunięcie drzew i/lub krzewów, decyzji podziałów nieruchomości; 

8) opracowanie w programie komputerowym kompletnych projektów budowlanych                                 
i wykonawczych wraz ze zjazdami, przepustami, odwodnieniem, oświetleniem drogowym                                 
i włączeniem do dróg powiatowych, zgodnie z warunkami zarządców dróg, oraz usunięciem 
kolizji z innymi sieciami i obiektami – w 6 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie 
elektronicznej na płycie CD w zapisie PDF;  

9) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich 
branż – w 4 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD                  
w zapisie PDF; 



10) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wszystkich branż – w 2 egz. w formie 
papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD w programie Norma w wersji 
edytowalnej; 

11) udział w 2 spotkaniach z mieszkańcami Głuszyny w celu informowania o postępie prac                       
i przyjętych rozwiązaniach projektowych; 

12) opracowanie projektu organizacji ruchu docelowego z uzyskaniem zatwierdzenia we właściwym 
organie; 

13) uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z: 
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.); 
2) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, z późn. zm.); 
3) ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222); 
4) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016             
poz. 124); 

5) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod                 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);  

7) wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

Zakończenie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone protokołem odbioru w siedzibie 
Zamawiającego spisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór przedmiotu 
zamówienia przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wady ujawnione 
w trakcie procesu realizacyjnego inwestycji. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu 
Zamawiającego w procesie projektowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego poprzez 4-krotną kontrolę 
podczas realizacji zadania, w terminach ustalonych z Zamawiającym, w okresie do 4 lat liczonych 
od dnia uprawomocnienia się pozwolenia na budowę i/lub zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym przyjętych rozwiązań 
projektowych i doboru materiałów.  

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przekazywania Zamawiającemu informacji o postępie 
prac i kopii uzyskanych opinii i uzgodnień drogą listowną lub pocztą elektroniczną w terminie do                 
7 dni od dnia ich uzyskania.  

10. Sposób przygotowania oferty: 

 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim według Załącznika nr 1                             
do zaproszenia do składania ofert cenowych.  

11. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 
Namysłów, bud. A, I piętro, pokój nr 12 (sekretariat), do dnia 29 grudnia 2017 r. do godz. 1000. 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: 

 

 



pełna nazwa Wykonawcy 

adres 

numer telefonu, faksu 

NIP, REGON 

 

                                           „Budowa dróg w Głuszynie: opracowanie dokumentacji projektowej” 

                                                        Nie otwierać przed godz. 10.00 dnia 29 grudnia 2017 r. 

 

12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 1) jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia; 
 2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
 3) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
 4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

14. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

 Henryk Miarka – stanowisko ds. drogownictwa,  
 tel. 77/419 03 54, e-mail: henryk.miarka@namyslow.eu 

 

 

 

 ……………………………………..….. 
(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka  

imienna upełnomocnionego  przedstawiciela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


