Warunki do zapytania ofertowego
Informacja ogólna
Z uwagi na szacunkową wartość przedmiotu zamówienia, Zamawiający przy udzielaniu
zamówienia nie stosuje przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
I. Przedmiot zamówienia
A. Opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie :
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. „ Przebudowa drogi powiatowej nr
1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka –
Wiechowo – Dobrzany – ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie.”
Kod CPV – 74232000-4 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
Adres zamawiającego : ul. Bydgoska 13/15

73 – 110 Stargard

Dokumentacja projektowa winna składać się z
- projektów budowlanych i wykonawczych
- projektów stałej organizacji ruchu
- przedmiarów robót
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
- kosztorysów inwestorskich
1. Dokumentacja projektowa winna obejmować drogę powiatową numer 1734Z ulicę
Stargardzką w miejscowości Marianowo, na odcinku:
- początek odcinka – początek miejscowości Marianowo w km. 3 + 111, początek ulicy
Stargardzkiej
- koniec odcinka objętego opracowaniem – koniec miejscowości Marianowo w km. 5 + 078 ,
koniec ulicy Stargardzkiej
Długość drogi powiatowej numer 1734Z na odcinku przewidzianym do objęcia dokumentacją
projektową wynosi 1967 m. Projekt nie obejmuje przebudowy mostu nad rzeką Krępą
2. Drogę powiatową 1734Z należy zaprojektować do parametrów technicznych określonych w
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków
technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” jak dla klasy
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technicznej „Z”. Każde odstępstwo od określonych w powyższym Rozporządzeniu
parametrów winno wcześniej zostać pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego.
3. Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować jak dla ruchu KR 2.
4. Projekt winien zostać opracowany przede wszystkim pod kątem poprawy jakości nawierzchni
jezdni tj. uzyskania nośności do KR-2, równości podłużnej i poprzecznej, sprawnego systemu
odwodnienia. Zamawiający wskazuje, aby na etapie opracowywania projektu pozostawić
możliwie w najszerszym zakresie istniejące elementy zagospodarowania pasa drogowego
chyba że projektant wskaże, iż ich lokalizacja, parametry itp. są niezgodne z przepisami
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie. W takim przypadku projektant jest zobligowany do
zaprojektowania rozwiązań zastępczych.
5. Na wskazanym do projektowania odcinku drogi numer 1734Z istnieją chodniki, zjazdy do
posesji, zatoki autobusowe, zatoki postojowe wykonane w 2007 roku, które to elementy należy
pozostawić bez zmian. W przypadku kolizji w nowo projektowaną jezdnią dopuszcza się
zaprojektowanie przebudowy lub też przełożenie tych elementów, zakresy tych czynności
należy ograniczać do niezbędnego minimum. W przypadku stwierdzenia braków zjazdów do
przyległych posesji lub też zmiany warunków włączenia istniejących zjazdów, projektant po
konsultacji z zamawiającym może być zobligowany do zaprojektowania tych elementów.
6. Na wskazanym do projektowania odcinku drogi numer 1734Z istnieje kanalizacja deszczowa
wykonana w 1998 roku. Na etapie projektowania należy skorygować lokalizację
poszczególnych wpustów deszczowych i dostosować poziom ich posadowienia do
projektowanej niwelety jezdni. W przypadku stwierdzenia niedostatecznej skuteczności
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, projektant jest zobligowany do zaprojektowania
dodatkowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej lub też zaprojektowana przebudowy
istniejącej sieci. W celu zabezpieczenia istniejących chodników przed spływem wód
opadowych z jezdni, dopuszcza się zaprojektowanie okrawężnikowania jezdni.
7. Na wskazanym do projektowania odcinku drogi numer 1734Z istnieje oświetlenie uliczne,
oprawy oświetleniowe zamontowane na słupach sieci n.n. 0,4 kV. Oświetlenie uliczne winno
pozostać w możliwie jak najszerszym zakresie bez zmian, chyba że projektant wskaże, iż
lokalizacja sieci oświetleniowej koliduje z elementami pasa drogowego. W takim przypadku w
zakresie projektu należy uwzględnić likwidację kolizji istniejącego oświetlenia ulicznego z
nowymi lub przebudowywanymi elementami zagospodarowania pasa drogowego.
8. Na projektowanym odcinku drogi należy opracować i uzgodnić projekt stałej organizacji ruchu.
9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu koncepcję przebudowy drogi, która zostanie
udostępniona w środkach masowego przekazu celem poddania publicznej konsultacji i
debacie. Po zgłoszonych podczas publicznej konsultacji i debacie uwagach i spostrzeżeniach,
projektant winien się odnieść w aspekcie ich zasadności i możliwości ujęcia w projekcie.
Pozytywnie zaopiniowana przez Zamawiającego koncepcja stanowi podstawę do wykonania
dokumentacji budowlanej i wykonawczej.
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10. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca jest zobligowany do wykonania badań
między innymi geologicznych, pomiarów natężenia ruchu, badań ugięć istniejącej jezdni
zgodnie z uregulowaniami szczegółowymi.
11. Zakres opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej obejmuje:
a. złożenie wniosku o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i uzyskanie
zaświadczenia właściwego organu administracji budowlanej o nie wnoszenia sprzeciwu.
b. złożenie wniosku i uzyskanie decyzji administracyjnej o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia zgodnie z ustawą o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Opracowanie nie obejmuje raportów o
oddziaływaniu na środowisko w przypadku gdyby wymóg taki został nałożony decyzją
właściwego organu,
c. uzyskanie map do celów projektowych wraz z wypisem i wyrysem z ewidencji gruntów;
d. złożenie wniosku i uzgodnienie lokalizacji nowych sieci oraz przełożenie istniejących
sieci uzbrojenia technicznego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii z narady
koordynacyjnej organizowanej przez Starostę Stargardzkiego oraz wszelkie wymagane
uzgodnienia branżowe niezbędne do otrzymania decyzji, o której mowa w pkt. a; w
przypadku gdyby było to podyktowane wymogami technicznymi;
e. złożenie wniosku i uzyskanie warunków od poszczególnych właścicieli / zarządców sieci
uzbrojenia technicznego na ich budowę, przebudowę lub też przełożenie w przypadku
gdyby było to podyktowane wymogami technicznymi;
f. złożenie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą
Prawo wodne, w przypadku gdyby wymóg taki został nałożony decyzją właściwego
organu lub wymogami prawa,
g. złożenie wniosku i opracowanie planów na ewentualną wycinkę drzew, krzewów lub ich
przesadzenie, w zakresie obowiązującym ustawą Prawo ochrony środowiska w przypadku
gdyby było to podyktowane wymogami technicznymi;
h. wykonanie, zaopiniowanie oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu;
i. wykonanie niezbędnych do prac projektowych badań i pomiarów w tym badań
geologicznych gruntów, badań nośności istniejącej konstrukcji nawierzchni, ocena stanu
technicznego, badanie natężenia ruchu drogowego
j. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.z 2012 poz. 462 ) wraz z
niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami – w ilości 4 egzemplarzy,
k. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1129 ) przez którą należy rozumieć
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opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów,
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach
poszczególnych pozycji przedmiar – w ilości 2 egzemplarzy,
opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć
dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a
mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych – w liczbie 2
egzemplarzy,
sporządzenie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1129 ) przez które należy
rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej
ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z
dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub
nakładów rzeczowych – w liczbie 2 egzemplarzy,
sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z 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 funkcjonalnoużytkowym ( Dz. U. z 2004 , Nr 130 poz. 1389 ) - w liczbie 2 egzemplarzy,
opracowanie informacji do planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz.
1126 ) – w liczbie 4 egzemplarzy,
ponadto do obowiązków Wykonawcy należą wszystkie czynności zawarte w art. 20
ustawy Prawo budowlane.

12. Wykonaną dokumentację obejmująca projekt budowlany i wykonawczy, kosztorysy
inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
informacje do planu BIOZ należy dostarczyć Zamawiającemu na CD zapisaną w formie
plików PDF.
B.

Termin wykonania zamówienia

1. Rozpoczęcie - niezwłocznie po podpisaniu umowy,
2. Zakończenie - do 31 maja 2018 r.
( wykonanie kompletnych prac projektowych, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii oraz
decyzji administracyjnych, w tym także zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających
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pozwolenia na budowę i uzyskanie zaświadczenia właściwego organu administracji budowlanej o
nie wnoszenia sprzeciwu ).
C. Warunki dopuszczające do złożenia oferty.
Warunkiem niezbędnym, jaki należy spełnić aby móc złożyć ofertę która zostanie rozpatrzona
jest wykazanie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie przedmiotu zamówienia. Ocena
spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia nastąpi poprzez sprawdzenie czy w
dołączonych do oferty dokumentach wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej jedną
dokumentację na przebudowę lub budowę drogi publicznej klasy technicznej co najmniej „L” o
długości minimum 500 m na którą Inwestor uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID), albo decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniu robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z potwierdzeniem, że usługi zostały
wykonane należycie i w terminie.
D. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą
1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1;
2. Oceny spełnienia warunków stawianych Wykonawcom dokona Zamawiający,
w oparciu o dokumenty złożone wraz z ofertą. Zamawiający będzie posługiwał się formułą spełnia/nie spełnia.

II

Instrukcja dotycząca sporządzenia oferty

A. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być sporządzone w języku polskim, na maszynie
do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
2. Wszystkie ceny jednostkowe, kwoty i sumy ujęte w ofercie powinny być wyrażone w złotych
polskich. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.
Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (xx złotych yy groszy).
3. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron
rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty (czyste strony
mogą nie być numerowane).
4. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę, w której
musi być zaoferowana tylko jedna cena pod rygorem odrzucenia oferty. Oferty składane są w
jednym egzemplarzu.
5. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania. Koszt
sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
6. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na:
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- wszystkich stronach oferty;
- załącznikach;
- oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.
7. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność
z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo w formie oryginału albo jego kopii – poświadczonych notarialnie,
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa.
B. Opakowanie i oznakowanie ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zabezpieczonych kopertach. Koperta winna być
adresowana na Zamawiającego na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard i oznakowana
następująco:
„Oferta na wykonanie dokumentacji na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi
powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul.
Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany – ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w
Marianowie.”

III Instrukcja dla wykonawców
A. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.
Wybór Wykonawcy nastąpi w oparciu o kryterium ceny. Za najkorzystniejszą ofertą uznana
będzie oferta złożona z najniższą ceną.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym prze Zamawiającego ofert dodatkowych.
B. Miejsce i termin składania ofert.
1. Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego tj. w
Zarządzie
Dróg
Powiatowych w Stargardzie ul. Bydgoska 13/15 w pokoju nr 3 do dnia 19 stycznia
2018 roku do godz. 1000.
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
3) Na prośbę Wykonawcy wydawane jest pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
C.

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami.
Kierownik Sekcji Technicznej - Wiesław Bączkowski tel. 91 577-52-19 w. 37
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Załącznik nr 1 (stron 2)

OFERTA
Przedmiot oferty:
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą
krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo – Dobrzany – ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy
Stargardzkiej w Marianowie.”

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard

Wykonawca:

....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Regon: ...................................................

Tel. ...........................................................

NIP ......................................................

fax. ...........................................................

e-mail ............................................................................................
Oferowana przez nas Cena Ofertowa wynosi :
Nazwa zamówienia

Cena ryczałtowa netto
w zł.

Podatek VAT 23%

Cena ryczałtowa brutto
w zł.

Cena ryczałtowa brutto – słownie

Wykonanie dokumentacji
(zakres zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia)

................................... .............................. ......................................

.......................................................................
.......................................................................

Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (xx złotych yy groszy)
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim
wymaganiami i zasadami postępowania oraz, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
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2. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas okres 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.
4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. / Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
............................................................................................................................................
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1........................................................
2........................................................
3........................................................
8. Oferta zawiera ............kolejno ponumerowanych stron.

................................. dnia ...........................
............................................................
podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika
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Załącznik nr 1a

Instrukcja sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.
2. Na cenę oferty składa się:
a. złożenie wniosku o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i uzyskanie zaświadczenia
właściwego organu administracji budowlanej o nie wnoszenia sprzeciwu.
b. złożenie wniosku i uzyskanie decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsięwzięcia zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko. Opracowanie nie obejmuje raportów o oddziaływaniu na
środowisko w przypadku gdyby wymóg taki został nałożony decyzją właściwego organu,
c. uzyskanie map do celów projektowych wraz z wypisem i wyrysem z ewidencji gruntów;
d. złożenie wniosku i uzgodnienie lokalizacji nowych sieci oraz przełożenie istniejących sieci
uzbrojenia technicznego wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii z narady koordynacyjnej
organizowanej przez Starostę Stargardzkiego oraz wszelkie wymagane uzgodnienia branżowe
niezbędne do otrzymania decyzji, o której mowa w pkt. a; w przypadku gdyby było to
podyktowane wymogami technicznymi;
e. złożenie wniosku i uzyskanie warunków od poszczególnych właścicieli / zarządców sieci
uzbrojenia technicznego na ich budowę, przebudowę lub też przełożenie w przypadku gdyby
było to podyktowane wymogami technicznymi;
f. złożenie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo
wodne, w przypadku gdyby wymóg taki został nałożony decyzją właściwego organu lub
wymogami prawa,
g. złożenie wniosku i opracowanie planów na ewentualną wycinkę drzew, krzewów lub ich
przesadzenie, w zakresie obowiązującym ustawą Prawo ochrony środowiska w przypadku
gdyby było to podyktowane wymogami technicznymi;
h. wykonanie, zaopiniowanie oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu;
i. wykonanie niezbędnych do prac projektowych badań i pomiarów w tym badań geologicznych
gruntów, badań nośności istniejącej konstrukcji nawierzchni, ocena stanu technicznego,
badanie natężenia ruchu drogowego
j. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.z 2012 poz. 462 ) wraz z
niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami – w ilości 4 egzemplarzy,
k. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( tekst
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l.

m.

n.

o.

p.

jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1129 ) przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające
zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w
szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiar – w ilości 2 egzemplarzy,
opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć
dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na
wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych – w liczbie 2 egzemplarzy,
sporządzenie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1129 ) przez które należy
rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich
wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji
projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych –
w liczbie 2 egzemplarzy,
sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z 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. z
2004 , Nr 130 poz. 1389 ) - w liczbie 2 egzemplarzy,
opracowanie informacji do planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ) – w liczbie 4
egzemplarzy,
ponadto do obowiązków Wykonawcy należą wszystkie czynności zawarte w art. 20 ustawy
Prawo budowlane.

13. Wykonaną dokumentację obejmująca projekt budowlany i wykonawczy, kosztorysy
inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
informacje do planu BIOZ należy dostarczyć Zamawiającemu na CD zapisaną w formie
plików PDF.
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Załącznik nr 2
- projekt –

UMOWA Nr ..........
na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z
od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo –
Dobrzany – ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie.”
zawarta w dniu ……stycznia 2018 r.
pomiędzy :
Powiatem Stargardzkim - Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy
ulicy Bydgoskiej 13/15 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:
1.
2.

Waldemar Gil
Ryszard Hadryś

-

Wicestarosta
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

a
........................................................................... z siedzibą
zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:

...........................................................,

......................................... - ...................................................
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie
przekraczającej kwoty netto 30 000 euro, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:
wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z
od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Trąbki – Marianowo ul. Stargardzka – Wiechowo –
Dobrzany – ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie.”
w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do Umowy:
1) Zapytanie ofertowe i warunki do zapytania ofertowego, pismo z dnia 27.12.2017 r.,
2) oferta wykonawcy z dnia ..............................
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami
i normatywami.

11

2. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany
jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.
§3
Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również
w trakcie realizacji inwestycji.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminach:
1) rozpoczęcie - niezwłocznie po podpisaniu umowy,
2) zakończenie - do 31 maja 2018 r.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny i zgodny z umową przedmiot umowy
w siedzibie Zamawiającego w w/w terminie.
3. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru lub też uzasadnionej odmowy odbioru w
terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
5. Protokół odbioru lub też uzasadnionej odmowy odbioru podpisywany jest z datą dostarczenia
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
6. Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne
oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć.
§5
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi:
1) kwota netto
- ……………. zł. (słownie: ………………………………………………..)
2) VAT 23 %
- ……………. zł. (słownie: ………………………………………………..)
3) kwota brutto - ……………. zł. (słownie: ………………………………………………..)
2. W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace ustalona
będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania prac,
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
§6
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy, określone w § 5 rozliczone zostanie jedną fakturą.
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2. Zamawiający rozliczy fakturę po wcześniej dokonanym odbiorze przedmiotu zamówienia, w
terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu oraz odebrania przez niego
przedmiotu umowy zgodnie z zakresem opisanym w zapytaniu ofertowym z dnia 27.12.2017 r.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem z rachunku
bankowego Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
4. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.
§7
1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedkłada polisę lub inny dokument potwierdzający
zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej.
§8
1. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie i w całości autorskie prawo
projektowe do przedmiotu umowy oraz bezwarunkowo i nieodwołalnie zezwala Zamawiającemu
na rozporządzanie, korzystanie z opracowania i dokonywanie zmian.
2. Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy określonej
w ust. 1 obciążają Wykonawcę.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie
lub zaniechanie.
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający odmawia odbioru opracowania lub odmawia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego, bez uzasadnionej przyczyny;
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie opracowania,
według stanu na dzień odstąpienia,
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2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania
wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu
inwentaryzacyjnego.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres,
który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia
w tym wypadku zostanie określona procentowo w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w
którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac,
2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów realizacji
opracowania.
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy,
2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia – w wysokości 200,00
zł. (słownie: dwieście złotych ) za każdy dzień zwłoki liczony od dnia realizacji zamówienia
określonego w § 4, ust. 1, pkt 2.
3) za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
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§ 13
1. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT; posiada NIP ....................
2. Fakturę Wykonawca wystawi na Zamawiającego tj: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie,
ul. Bydgoska 13/1, 73-110 Stargard, NIP 854-19-93-809, który nie jest podatnikiem podatku
VAT.
§ 14
1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo-właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
- zapytanie ofertowe i warunki do zapytania ofertowego z dnia 27.12..2017 r.
- oferta Wykonawcy z dnia ...........
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, 2 dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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