
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 IGKM .7228.63.2021                                                                   Poddębice, dnia 21 czerwca 2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia  
11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Nr 2019 z późn. zm.)

Gmina  Poddębice   zaprasza    do  złożenia   oferty cenowej  na opracowanie  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dróg wewnętrznych na terenie Gminy Poddębice:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sworawa.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ewelinów.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wilczków.
4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Pudłów.
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Pudłów i Pudłówek.

1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1.1. Ofertę cenowa należy złożyć wg. załączonego wzoru w Urzędzie Miejskim w  Poddębicach, bądź za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@poddebice.pl;
1.2.Oferta powinna być wyrażona cyfrowo i słownie;
1.3 napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.4 winna obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1  Przedmiot  zamówienia  jest  opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  dróg
wewnętrznych na terenie Gminy Poddębice:

1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sworawa. Odcinek o długości ok 0,16 km na działce o
nr ewid. 981 obręb Sworawa od granicy z drogą wojewódzką do drogi gminnej nr 111016E. (nr ewid.
1219 obręb Sworawa); Proponowana szerokość jezdni 4,0 m, szerokość poboczy 0,75 m.

2) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ewelinów. Odcinek o długości ok 2,65 km na działce o
nr ewid. 221 obręb Ksawercin, dz. nr 12 obręb Nowa Wieś od drogi powiatowej nr 3701E (dz. nr 265
Ksawercin i dz. nr 86 Krępa Parcele) do drogi gminnej nr 111005E. (dz. nr 184/4 obręb Krępa Parcele, dz.
nr 229 obręb Nowa Wieś); Proponowana szerokość jezdni 4,0 m, szerokość poboczy 0,75 m. Przebudowa
drogi w ramach ZRID.

3) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wilczków. Odcinek o długości ok. 1,8 km na działce o
nr ewid. 177, 178 obręb Karnice, dz. nr 143 obręb Wilczków od drogi o nawierzchni asfaltowej w m.
Karnice do drogi wewnętrznej o nr ewid. 144 obręb Wilczków. Proponowana szerokość jezdni 4,0 m na
działce nr 178 obręb Karnice natomiast  na działce 177 obręb Karnice i  dz.  nr  143 obręb Wilczków
szerokość jezdni 3,0 m, szerokość poboczy 0,75 m. Przebudowa drogi w ramach ZRID.

4) Przebudowa drogi  wewnętrznej  w miejscowości  Nowy Pudłów. Odcinek o długości  ok 0,6 km na
działce o nr ewid. 152 obręb Nowy Pudłów od drogi gminnej nr 111010E. (nr ewid. 172 obręb Nowy
Pudłów); Proponowana szerokość jezdni 3,0 m, szerokość poboczy 0,75 m. Przebudowa drogi w ramach
ZRID.

5) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Pudłów i Pudłówek. Odcinek o długości ok 1,4
km na działce o nr ewid. 181 obręb Nowy Pudłów i dz. nr 155, 170 obręb Pudłówek od drogi gminnej nr
111010E. (nr ewid. 172 obręb Nowy Pudłów) do drogi powiatowej 3723 E (dz. nr 160 obręb Pudłówek);
Proponowana szerokość jezdni 3,0 m, szerokość poboczy 0,75 m. Przebudowa drogi w ramach ZRID.



2.2.  Wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  aktualnych  mapach  do  celów  projektowych,  która
obejmuje :
a)projekt  zagospodarowania terenu,
b) projekt architektoniczno-budowlany,
c) projekt techniczny
d)specyfkacja techniczna wykonania i odbioru robót,
e)przedmiar robót,
f)kosztorys inwestorski,
g) projekt docelowej organizacji ruchu,
2.3. W dokumentacji należy uwzględnić nawierzchnię bitumiczną, pobocza, zjazdy, odwodnienie ulicy.

2.4. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa winna być sporządzona w oparciu o wymogi określone w
szczególności w : 
1) ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.);
2) ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.);
3)  rozporządzeniu  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 roku  w sprawie
warunków technicznych, jakim  powinny  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z późn. zm.);
4) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfkacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz  programu  funkcjonalno  -  użytkowego  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  1129);
5)  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  18 maja  2004 roku w sprawie  określenia  metod i
podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w programie funkcjonalno -  użytkowym
(Dz. U.  Nr 130, poz. 1389),
6)rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków
technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych oraz  urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego  i
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr  220,poz.2181 z późn. zm.)
2.5 .Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych przedmiot zamówienia, w tym proponowanych
materiałów i urządzeń nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfką przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) i
nie można opisać przedmiotu zamówienia (materiałów, urządzeń) za pomocą dokładnych określeń, a
wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny'. W tym przypadku w opisie przedmiotu zamówie-
nia powinny znaleźć się określenia precyzujące wymogi projektanta w odniesieniu do dopuszczanego
przez niego zakresu „równoważności". Projektant musi określić, ze dany materiał lub urządzenie musi
być np.: „nie cięższe niż...", „do wysokości...", „o wymiarach nie mniejszych niż.... i nie większych niż ..."
itp., aby miało charakter materiału lub urządzenia równoważnego. 
2.6. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)  uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania lub uzyskanie decyzji o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji niniej-
szego przedsięwzięcia (jeśli dotyczy).
2)  dostarczenie  uzgodnionej   mapy  sytuacyjno  –  wysokościowej   do  celów  projektowych  
w skali 1: 500. (wersja papierowa i DWG) oraz mapa podziału nieruchomości (jeśli dotyczy)
3) uzyskanie warunków wykonania włączenia do dróg np. gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej (jeśli
dotyczy).; 
4) sporządzenie inwentaryzacji; 
5) uzyskanie wszelkich innych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, w tym 



właściwy ZUD jak również pokrycie kosztów z tym związanych (jeśli dotyczy).
6)  prowadzenie bieżącej konsultacji w przedmiocie zamówienia
7) uzyskanie pozwolenia wodno -prawnego (jeśli dotyczy)
8) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem  i wykonaniem dokumentacji od dnia ich
rozpoczęcia do dnia odbioru przez Zamawiającego,
9) dostarczenie mapy przedstawiającą proponowany przebieg inwestycji z zaznaczeniem granic terenu 
inwestycji(jeśli dotyczy).

2.7 Dokumentacje projektowo-kosztorysową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej- w
ilości 6 egz. projekty) oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie (pdf, ath, dwg )
dostosowanym do przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych.
2.7 Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do sporządzenia dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej do przeprowadzenia oględzin w terenie.

3.Wymagany termin realizacji zamówienia :
do 8 -miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4. Wybór Wykonawcy
  Przy wyborze propozycji cenowej Zamawiający będzie kierował się kryterium :
  cena 100 %,

5. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
Przedmiot główny: 
71.32.00.00-7 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania) 

6. Zdolności technicznej lub zawodowej:
6.1 Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie
wykonał:
- co  najmniej  jedną  usługę, której  przedmiotem  był projekt  budowlany  budowy/rozbudowy  lub
przebudowy drogi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia  wraz z podaniem przedmiotu, dat
wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługa  została  wykonana  oraz  załączeniem  dowodów
określających czy ta usługa została wykonana należycie.
6.1.1  Dowodami,  o  których  mowa  powyżej  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń
okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich
należyte  wykonywanie  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6.1.2  Jeżeli  wykaz,  oświadczenia  lub  inne  złożone  przez  Wykonawcę  dokumenty  budzą  wątpliwość
Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  
6.1.3  W przypadku wspólnego ubiegania się  o  udzielenie  niniejszego zamówienia  przez dwóch lub
więcej Wykonawców ocena w/w warunków dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

7. Wymagane dokumenty:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,                                                    
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.



8. Oferta cenowa winna zawierać następujące dokumenty :
a) formularz oferty cenowej wg załączonego wzoru;
b) Wykaz wykonanych usług  - wg załączonego wzoru;
c) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) klauzula RODO

9. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres umowy  i nie będzie podlegała zmianie.
10. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie wzywał do uzupełnienia i wyjaśnienia ofert. Oferta cenowa nie 
spełniająca wymagań określonych w zaproszeniu tj. obarczona jakimkolwiek błędem oraz posiadająca 
błędy rachunkowe zostanie odrzucona.

11. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej :
11.1. Ofertę cenową wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2021 r. do godz. 13,00 w
zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul.
Łódzka 17/21 pok. 8, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@poddebice.pl 
(OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DRÓG WEWNĘTRZNYCH)

11.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po  terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania.
11.3.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem
upływu jej składania.                                                                                      
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.   
13. Ogłoszenie o wynikach niniejszego zaproszenia  cenowego Zamawiający  zamieści  na stronie  BIP.
14. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest :                                                   
Paweł Plewiński – z-ca Burmistrza Poddębic oraz Anna Rosiak - Inspektor w Referacie Inwestycji 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
tel. 043 871 07 79 oraz  0-43 871 007 21 w dniach od poniedziałku do piątku w godz.  od 8,00 do 16,00.
    

Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski

W załączeniu :
- druk dla oferty  cenowej
- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
- Wykaz wykonanych usług 
- klauzula RODO
- mapa poglądowa 

mailto:gmina@poddebice.pl

