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Zopylonie oferiowe
Postępowonie prowodzone w oporciu o ort. 4 pkt. B ustowy z dnio 29 stycznio2ffi4 r'
ProwozomóWeń publicznych /Ij'Dz.U,z20l5r'poz'2164orozz201ór.poz.B3] i99ó zezm'l

l.

Zomowiojqcy: GMINA MIASTO

SIERPC

Adres do korespondencji: ul. Piostowsko

I I a,

09-200 Sierpc

Iel.24 275 86 45, foks 24 275 8ó 33, emoil: o'rudowsko@um.sierpc.p|
Zoproszo do złożeniq ofeń cenowych no (podoć nozwę przedmiotu zomówienio)

Oprocowonie dokumentocji projektowej igeodezyjnej dlo zodonio pn.
,,Pzebudowo drogiwojewódzkiej nr 5óO od km 53+700 do km 54+400 W m. Sierpc''.
ll. opis przedmiotu zomówienio:
1. Dokumentocjo projektowo powinno zowieroć:
1) Projekt budowlono-wykonowczy (bronzo drogowo) - 5 egzemplorzy.

Projekt musi uwzględniać chodnik, ściezkęrowerowq, ewentuo/nie chodnik pieszor oW e r oWY, oświe f/e ni e u li czn e o roz ko n o lizo cj ę d eszczow q'

Dokumentocjo projektowa powinna byc oprocowona zgodnie z Rozpozqdzeniem
Minisfro lnfrosfruktury z dnio 3 lipco 2003 r. w sprowie szczegółowego zokresu i formy
projektu budowlqnego (Dz' U. z 20l2, poz. 4ó2).

2) Dokumentocjo geotechniczno - 2 egzemplorze.

3) Projekt siołej orgonizocji ruchu - 2 egzemplorze.
4) Kosztorys inwestorski- 2 egzemplorze.
Kosztorys powinien byc oprocowany zgodnie z Rozponqdzeniem Ministro lnfrosfruktury
zdnio 18 mojo 2004 r' w sprowie okreś/enio metod ipodsiow sporzqdzonio kosztorysu
inwesiorskiego, obliczonia plonowonych kosztów prac projektowych oraz plonowonych
kosztów robot budowlonych określonychW progromie f unkcjonolno-uŻytkowym
(Dz. U. z 2004, Nr 730, poz. 1389) .

5) Pzedmior robót - 2 egzemplorze.
ó) Specyfikocjo Techniczno Wykononio i odbioru Robót Budowlonych (STWioRB)
Z) Wersjo elektroniczno cołościdokumentocji projektowej {.pdf, .dwg, .oth).

2. Termin reolizocii pzedmiotu zomówienio:
Do dnio 31 sierpnio 20"|7 r. włqcznie.

-

1 egz.

3. Podstowq oprocowonio dokumentocji projektowej będzie wizjo lokolna zdokononiem
niezbęd nych pomiorów inwe nt oryzocyjnych oroz uzg od nienio z Zo mowiojqcym'
4. Wykonowco zobowiqzony jest do uzyskonio niezbędnych do wykononio projektu mop,
uzgodnień, opinii, decyzji orazpr^/gotowonio wniosku o pozwo|enie no budowę.
5. Wykonowco zobowiqzuje się do wykononio dwukrotnej nieodpłotnej oktuolizocji
kosztorysu inwestorskiego, w terminie ó lot od doty wykononio pzedmiotu zomówienio.

ó.W przypodku reolizocji zodonio w etopoch, Wykonowco zobowiqzuje się dwukrotnie
inieodpłotnie do wyodrębnienio wskozonych przez Zomowiojqcego etopow
z dokumentocji projektowej i kosztorysu inwestorskiego
ó lot od doty wykononio pzedmiotu zomówienio'

oroz ich oktuolizocję, w terminie

no pytonio zodowone przez
potencjolnych oferentów, o dotyczqce określeniopzedmiotu zomówienio, podczos
postępowonio o udzielenie zomówienio publicznego no roboty budowlone będqce
pzedmiotem oprocowonio.

7. Wykonowco będzie niezwłocznie udzieloł odpowiedzi

8' Wykonowco zobowiqzuje się do wykononio oprocowonio zgodnie
Budowlone, zosodomiwiedzy technicznej oroz normomi i normotywomi.

z ustowq

Prowo

9. Pzedmiot zomówienio opisony zostoł W9 nosiępujqcych kodów CPV
45112700_2 Roboty w zokresie ksztołtowonio terenu
45233252-0 Robot w zokresie nowiezchni ulic
453lól l0-9 lnstolowonie uzqdzeń oświetlenio drogowego
45231l l0-9
Roboty budowlone w zokresie kłodzenio rurociqgów
45232000-2 Roboty pomocnicze w zokresie rurociqgów i kobli

.l0.
l

l.

Wykonowco zwiqzony jest ofertq 30 dni.

Bieg terminu zwiqzonio ofertq rozpoczYno się wroz

skłodonio ofert.

z upływem terminu

lll. Dokumenfy, jokie Wykonowco powinien zołqczyć do ofeńy:
l

. Zomowiojqcy Wymogo, oby kozdo oferto zowieroło minimum
dokumenty:

nostępujqce

wypełniony i podpisonY przez Wykonowcę formuloz cenowo-ofertowy Wg
załqczonego Wzoru formulozo ofertowego;
2) kopię dokumentów stwierdzojqcych posiodonie odpowiednich kwolifikocji
i uprownień niezbędnych do wykononio pzedmiotu zomówienio (uprownienio
budowlone i oktuolne zoświodczenie o pzynoleŻnoścido lzby lnzynierów
Budownictwo).
2. Postępowonie prowodzone jest w języku polskim.

l)

lV. lnformocje o sposobie porozumiewonio się Zomowiojqcego z Wykonowcomi
oroz przekozywonio oświodczeń i dokumentów:

Wszelkie oświodczenio, wnioski, zowiodomienio oraz informocje Zomowiojqcy
pisemnie, zo pomocq foksu lub drogq

i Wykonowcy mogq pzekozywoć
elektronicznq.

V. osoby po stronie Zomowiojqcego uprownione do

porozumiewonio się

z Wykonowcomi:

l.

osobq uprownionq do kontoktowonio się z Wykonowcomi i udzielonio wyjośnień
dotyczqcych postępowonio jest Poni / Pen Anno Rudowsko /nspekfor w Wydziole

r"_

2.

lnwesfycji, RemonfÓw i Pozyskiwonia Funduszy Zewnętrznych UM w Sierpcu.
Wykonowco moze zwrociĆ się do Zomowiojqcego o wyjośnienie istotnych
worunków udzielenio zomÓwienio w godzinoch procy uzędu tj.: od Z:3O do ]5:3O.

Vl. Miejsce skłodonio ofert:

ofertę cenowq nolezy:
- złoŻyc w siedzibie Zomowiojqcego: w Sekrelc'riqcie (pok. l2) w zomkniętej kopercie

z dopiskiem'. ,,podoć naAilę przedmiołu zamówienid"
NIE OTWIERAC PRZED
.... w dniu
............

godz.

.

;

w ierminie do dnio 28 morco 2017 r. do qodz. l2:00.

Vll. Opis sposobu obliczonio ceny

. No załqczonym formulozu cenowo-ofeńowym, nolezy pzedstowiĆ

Cenę
pzedmiotu
ofertowq brutto zo wykononie
zomówienio.
2. WortośćCenowq nolezy podoc w złotych polskich cyfrq - z dokłodnościqdo
dwóch miejsc po pzecinku.
3. Ceno powinno zowieroĆ wszelkie koszty zwiqzone z wykononiem pzedmiotu
l

4.

zo mowienio.

Wszelkie rozliczenio pomiędzy Zomowiojqcym o Wykonowcq odbywoć się będq
w złotych polskich'

Vlll. lnformocje o formolnościoch

l.

Wybrono zostonie ofeńo nojbordziej kozystno pod względem oferowonej ceny
brutto.

2. Niezwłocznie po wyborze nojkozystniejszej oferty, Zomowiojqcy zowiodomi
wszystkich Wykonowców, ktozy ubiegoli się o udzielenie zomówienio o wyniku

postępowonio.
3. Zomowiojqcy zowrze UmoWę z wybronym Wykonowcq pzedmiotu zomÓwienio
nie póŹniej niz w terminie zwiqzonio ofertq.
4. Jezeli Wykonowco, którego oferto zostoło wybrono uchyli się od zoworcio
Umowy, Zomowiojqcy wybieze kolejnq ofertę nojkorzystniejszq spośród złoŻonych
ofert, bez pzeprowodzonio ich ponownej oceny.
5. Do prowodzonego postępowonio nie pzysługujq Wykonowcom środkiochrony
prownej określoneW pzepisoch Ustowy Prowo zomÓwień publicznych,
tj. odwołonie, skorgo.
6' Niniejsze postępowonie prowodzone jest no zosodoch oportych no
wewnętrznych uregulowonioch orgonizocyjnych Zomowiojqcego. Nie mojq
w tym pzypodku zostosowonio pzepisy Usiowy Prowo zomowień publicznych.

Zołocznik:

l.

Formulozcenowo-ofertowy.

(data, padpis
kierółihipÓ.k

Spozqdziło: Anno Rudowsko (|nspektor WlF UM w Sierpcu)

i

