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SPW. 273.131.2015 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą 
o złożenie ofert na: 

 

dot.  „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację 

Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy i rozbudowy drogi powiatowej NR 4321W na odcinku 
Kuligów – Czarnów, gm. Dąbrówka” 

                                                            w ramach zadania inwestycyjnego: 

„SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI 4321W NA ODCINKU 
KULIGÓW-CZARNÓW ” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem  w imieniu 
Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy i rozbudowy drogi 
powiatowej NR 4321W na odcinku Kuligów – Czarnów, gm. Dąbrówka ( długość ok. 2, 7 km) oraz sporządzenie 
przedmiarów,  kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych  niezbędnych do udzielenia przez 
Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych pozwoleniem. 
 

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 
1) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań 

konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne). Obie koncepcje należy przedłożyć 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) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej - map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji 

ZRID; 
5) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, 
6) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy warunkująca uzyskanie 

decyzji ZRID – 4 egz., 
7) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z odwodnieniem łącznie ze 

wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej  – 5 egz.; 

8) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami  
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli takowe wystąpią 
– 5 egz.; 

9) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu –4 egz. i uzyskanie jego zatwierdzenia; 
10) przygotowanie projektu inwentaryzacji  zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew 

kolidujących z inwestycją – 4 egz., 
11) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia przez Powiat 

zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID lub pozwoleniem na budowę – 
3 egz., 

12) 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 funkcjonalno-
użytkowego - 3 egz., 
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13) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID). 
 

Koncepcje planu zagospodarowania terenu powinny zawierać naniesione na podkłady mapowe rozwiązania 
geometrii drogi, w tym rozwiązania elementów drogi (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, 
przejścia dla pieszych itp.), naniesione elementy systemu odwodnienia, zaznaczone elementy infrastruktury 
technicznej będące w kolizji ze stanem projektowanym wraz z wstępną  propozycja usunięcia tych kolizji, 
wstępne zaznaczenie linii podziału nieruchomości. 
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) wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej 4321W na długości 
projektowanego odcinka (przeprowadzenie procedury ustalenia granic ewidencyjnych 
w przypadku gdy nie są one ustalone), 

b) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania 
dokumentacji projektowej, 

c) obowiązkowe zapewnienie sprawdzenia 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, 

d) przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii                  
do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie, w terminach umożliwiających ewentualne 
skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją), 

e) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde 
żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji bez 
dodatkowych roszczeń finansowych, 

f) 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 protokolarnego 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.  

 W przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury 
technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz gdy 
zajdzie konieczność ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę 
odpowiedniego projektanta branżowego. 

 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, prędkość projektowa 40 km/h,  
Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie następujących elementów: 
a) Zaprojektowanie rozwiązań geometrycznych, wysokościowych oraz odwodnienia drogi, przebieg w planie 

w możliwie największym zakresie po śladzie istniejącej drogi o nawierzchni żwirowej; 
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b) Zaprojektowanie linii rozgraniczających pasa drogowego, w którym powinno być zapewnione miejsce 
na następujące elementy: jezdnię o nawierzchni asfaltowej, pobocza gruntowe, chodnik o nawierzchni  z 
kostki betonowej czerwonej typu „Holland” gr. 6 cm, elementy odwodnienia, 

c) Przekrój poprzeczny na początku i końcu projektowanego odcinka dowiązać do stanu istniejącego (m In. 
chodnik od strony Kuligowa dowiązać do istniejącego), 

d) Projekt powinien przewidywać przebudowę zjazdów istniejących i budowę nowych w  miejscach gdzie 
widoczne są ślady użytkowania – nawierzchnia zjazdów w ciągu chodnika z kostki betonowej szarej typu 
„Behaton” gr. 8 cm - ukształtowanie sytuacyjne i wysokościowe z dowiązaniem do stanu istniejącego 

e) Odwodnienie – poprzez odpowiednie należy rozumieć rowy odwadniające, kanalizację deszczową, 
pochylenia poprzeczne i podłużne chodnika, poboczy; jezdni,  przepusty pod drogą oraz zjazdami do 
nieruchomości z rur z tworzyw sztucznych karbowanych spiralnie o sztywności obwodowej SN8; propozycje 
rozwiązania w zakresie odwodnienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z koncepcją 
zagospodarowania terenu  

f) Projekty przebudowy infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego Wykonawca wykona, jeżeli kolizje wystąpią, zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez odpowiedniego gestora sieci. 

g) Przewidywana przez Zamawiającego liczba nieruchomości do podziału wynosi 88. Jeżeli na etapie 
wykonywania dokumentacji projektowej zajdzie konieczność dokonania dodatkowych podziałów 
nieruchomości (uzyskanie map prawnych - podziałowych) to Zamawiający zleci ich wykonanie w oparciu o  
formularz cenowy zawarty w ofercie. W przypadku gdy nie będzie konieczności podziału liczby 
nieruchomości jak przewidywana, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wynagrodzenia 
umownego w oparciu o formularz cenowy zawarty w ofercie. 

h) Projekt wykonawczy powinien zawierać część rysunkową (plan sytuacyjny) określającą zakres robót 
rozbiórkowych związanych z realizacją projektu.    

i) Dokumentacja kosztorysowa oraz przedmiarowa powinna uwzględniać podział na część związaną z budową 
jezdni i część związaną z budową chodnika i zjazdów. 

j) Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 
ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 
zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia 
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” 
należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący 
równoważność zaoferowanych rozwiązań. 

3. Termin wykonania zamówienia 

Od daty podpisania umowy do dnia 16 grudnia 2016 r.  
 
 

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  22.07.2015 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) 
„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację 
Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy i rozbudowy drogi powiatowej NR 4321W na odcinku 

Kuligów – Czarnów, gm. Dąbrówka” 

„nie otwierać przed  22.07.2015 r. godz. 14.00” 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 
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4. Miejsce otwarcia ofert:    W siedzibie zamawiającego  
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA 

 05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a   

 Pokój Nr 4, dnia  22.07.2015 r. o godz. 14.00 
5. 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. 

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

Załączniki do zapytania ofertowego: 
1. Druk oferty, 
2. Istotne postanowienia umowy, 
3. Załącznik graficzny nr 1 – plan orientacyjny, 
4. Załącznik graficzny nr 2 – mapa archiwalna. 

 


