SPW. 273. 115 .2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o
złożenie ofert na:
„Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan Poświętne”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na
przebudowę drogi powiatowej na odcinku rondo Majdan do m. Poświętne na odcinku około 6600 mb w gminie
Wołomin i Poświętne oraz sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia
przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych pozwoleniem, w przedmiocie remontu w/w
odcinka drogi.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1) opracowanie 1 koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań
konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie jej do akceptacji
Zamawiającego;
2) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do
opracowania projektu budowlanego;
3) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji - 1 egz.;
4) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia,
5) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzyskanie
pozwolenia na budowę – w ilości 4 egz.,
6) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z odwodnieniem łącznie ze
wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie pozwolenia
na budowę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej
– w ilości 5 egz.;
7) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – w ilości 4 egz. i uzyskanie jego zatwierdzenia;
8) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew
kolidujących z inwestycją – w ilości 4 egz.,
9) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Powiat
zamówienia na realizację robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę – w ilości 3 egz.,
10) specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia 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 funkcjonalnoużytkowego - 3 egz.,
Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich
dekompletację. Strony tytułowe poszczególnych opracowań wchodzących w skład dokumentacji oraz metryki
projektu na rysunkach muszą być wykonane zgodnie z wzorami określonymi przez Zamawiającego (wzory
zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy). Kompletna dokumentacja musi zawierać również
płytę CD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna
(DOC, DWG, KST).
2. Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 obejmuje ponadto:
a) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania
dokumentacji projektowej;
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b) Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.
c) kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z
trybu odwoławczego. Natomiast oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji;
d) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji w zakresie
określonym w pkt 1, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie
tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
e) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:
⇒ stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
⇒ uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc
do dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.
Wykonawca przeniesie prawa autorskie i zależne do dokumentacji, a ich zakres określi zawarta Umowa.
Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym
egzemplarzem dokumentacji.
Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do przedłożonych
przez Wykonawcę rozwiązań . Wprowadzenie zmian nie może być podstawą do roszczeń Wykonawcy
o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po
ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych.
Założenia projektowe:
Droga powiatowa klasy Z,
Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie następujących elementów:
Remont konstrukcji nawierzchni obejmujący likwidację kolein w obu kierunkach drogi na całej jej długości wraz z
ustawieniem opornika betonowego na odcinkach gdzie nie ma krawężników drogowych,
Ułożenie masy mineralno-bitumicznej na całej szerokości jezdni zgodnie z kategorią ruchu KR3,
Wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych
Odtworzenie rowów przydrożnych
Zamawiający dopuszcza podział dokumentacji na dwie oddzielne części etapowane w następujący sposób
a) odcinek od 0+000 km do około 2+780 km w gminie Wołomin,
b) odcinek od 2+780 km do około 6+600 km w gminie Poświętne.
3. Termin wykonania zamówienia
Od daty podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2015 r.
Zamawiający nie przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania prac projektowych poza
okolicznościami wskazanymi w istotnych postanowieniach umowy.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 19.06.2015 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
 dane oferenta (nazwa, siedziba)
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„Sporządzenie projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan Poświętne”
nie otwierać przed 19.06.2015 r. godz.: 14.30”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 19.06.2015 r. o godz. 14.30
Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym
wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
Wypełniony i podpisany druk „OFERTY”

Osoba do kontaktu:
Wydział Inwestycji i Drogownictwa
Jarosław Godlewski – Tel. 22 787-05-20 lub 22 776-19-40

Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Druk oferty,
2. Istotne postanowienia umowy,
3. Załącznik graficzny nr 1.

Strona 3 z 3
WID.7013.2.52.3.2015.JG

