Strzelce Opolskie, 2021-03-09

Zapytanie ofertowe
Dotyczące realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Sucha ÷ Grodzisko – opracowanie
dokumentacji projektowej”.
Dotyczy procedury udzielenia zamówienia dla których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł na podstawie
art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
1.
Zamawiający:
Gmina Strzelce Opolskie
ul. Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 77 404 93 00 um@strzelceopolskie.pl
Regon: 531413277, NIP: 756-185-88-99
2.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania na realizację
zadania „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Sucha ÷ Grodzisko – opracowanie dokumentacji
projektowej”.
Kod CPV - 71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
3.

Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji:
Zadanie będzie polegać na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
przedmiotowego zadania w oparciu o następujące założenia do projektowania:
1) funkcja drogi: dojazdowa do przyległych gruntów rolnych,
2) kategoria drogi: docelowo publiczna droga kategorii gminnej
3) lokalizacja drogi: od posesji przy ul. Wodnej 6 w Suchej do boiska w Grodzisku (działka 451
w Grodzisku, ul. Powstańców Śl., – łączna długość projektowanego odcinka: ok. 2 900,00 m):
a) obręb geodezyjny Sucha: działki 274/4,73, 81/2, 90 (wszystkie objęte MPZP)
b) obręb geodezyjny Grodzisko:
- działki nie objęte MPZP: 989, 983, 988, 980/2, 987, 982/1, 986/4;
- działki objęte MPZP: 986/1, 986/3, 531/6;
przy czym nie wyklucza się konieczności objęcia projektem dodatkowych działek w obu
obrębach geodezyjnych.
4) konstrukcja drogi: nośność dostosowana do ruchu pojazdów i maszyn rolniczych,
5) nawierzchnia drogi: bitumiczna,
6) pobocza: kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne lub tłuczeń kamienny,
7) zjazdy do pól i do posesji:
a) nawierzchnia asfaltowa (dopuszcza się nawierzchnię tłuczniową lub z destruktu
bitumicznego),
b) lokalizacja: należy dążyć do sytuowania zjazdów na granicach pomiędzy polami należącymi
do różnych właścicieli (zjazdy podwójne),
c) szerokość i nośność: dostosowana do parametrów pojazdów i maszyn rolniczych,
8) odwodnienie: powierzchniowo na pobocza chłonne,
9) szerokość jezdni: m.in. 5 m (dopuszcza się lokalne przewężenia wynikające z szerokości działki
pod drogę),
10) szerokość poboczy: 0,8 ÷ 1,0 m,
11) w ciągu drogi zlokalizowane są 2 mosty: opracowanie powinno uwzględniać działania naprawczokonserwacyjne po uprzednich oględzinach mostów,
12) w ciągu drogi zlokalizowanych jest 6 przepustów: opracowanie powinno uwzględniać działania
naprawczo-konserwacyjne po uprzednich oględzinach przepustów,
13) organizacja ruchu:
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a) ruch kołowy – jezdnią asfaltową, dwukierunkowy z wykorzystaniem ewentualnie
zaprojektowanych mijanek,
b) ruch pieszy – jezdnią asfaltową i poboczami,
14) zakres opracowania - dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę bądź
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej:
a) projekty budowlane i wykonawcze (w wymaganych branżach) – 5 egz.,
b) kosztorysy inwestorskie – 2 egz.,
c) przedmiary – 2 egz.,
d) projekt docelowej organizacji ruchu oraz na czas robót budowlanych – 3 egz.,
e) STWiOR – 2 egz.,
15) inne ustalenia:
a) w miejscach występowania istniejącej podbudowy dopuszcza się jej wykorzystanie na
konstrukcję nowej drogi,
b) w razie potrzeby projekt musi obejmować rozbiórkę i wymianę wszystkich gruntów
nienośnych, nasypowych itp. występujących w obrębie inwestycji w zakresie umożliwiającym
prawidłowe wykonanie konstrukcji nośnej dróg.
16) Cena powinna uwzględniać koszty:
a) Sporządzenia dokumentacji technicznej w zakresie określonym w pkt.14),
b) Uzgodnień i pozwoleń z uprawnionymi organami i operatorami mediów zlokalizowanych w
pasie projektowanej drogi , w szczególności:
- Wody Polskie – pozwolenie wodnoprawne (remonty mostów, remonty rowów i
przepustów),
- Burmistrz Strzelec Opolskich – decyzja środowiskowa, uzgodnienie przebiegu,
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (działki bez MPZP),
- Tauron Dystrybucja SA – ewentualna kolizja z napowietrznymi sieciami
energetycznymi,
- SWiK Sp. z o.o. – istniejące sieci wodociągowe,
przy czym nie wyklucza się konieczności uzyskania innych uzgodnień i pozwoleń,
c) Obsługi geodezyjnej, w szczególności odtworzenie granic bądź ich korekta (zazwyczaj drogi
polne przebiegają inaczej niż to wynika z map).
Wymagania i warunki udziału:
Wymagane jest posiadanie bądź dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do
projektowania stosowne do rodzaju i charakteru planowanych robót.
Szczegółowe zasady realizacji usługi określone zostaną w umowie o prace projektowe, której wzór
stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą udzielać się osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą oraz spółki prawa handlowego.
Termin realizacji usługi
31-08-2021 r.
Informacja na temat składania ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych
Informacja na temat składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych
Określenie warunków istotnych zmian umowy o świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego
Warunki istotnych zmian umowy o prace projektowe zostały ujęte w załączonym projekcie umowy
Informacja o planowanych zamówieniach, których w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego
zamówienia zamawiający zamierza udzielić wykonawcy, a które polegać będą na powtórzeniu
podobnych usług.
Zamawiający nie planuje udzielenia takich zamówień
Warunki płatności:
Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie do 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego całości
przedmiotowego zadania. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto
Wykonawcy wskazane w umowie.
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Termin i miejsce składania ofert:
Oferta na wykonanie usługi powinna zawierać co najmniej:
• cenę jednostkową brutto,
• wykaz osób pełniących funkcję projektanta wraz z kopią stosownych uprawnień,
• oświadczenie, że usługa zostanie wykonana w terminach i na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym.
Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
i oświadczeniami należy przesłać pocztą elektroniczną (it@strzelceopolskie.eu). Zaleca się, w temacie
maila wpisać – Oferta na dokumentację techniczną dla zadania „Przebudowa drogi gminnej na
odcinku Sucha ÷ Grodzisko” oraz telefonicznie powiadomić o tym Referat IT (77/546 53 96).
Termin składania ofert upływa w dniu 19-03-2021 r.
Wszystkie oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich po wyznaczonym
terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia. Uznaje się, że oferta została złożona w terminie
o ile wpłynęła do siedziby Zamawiającego przed upływem wyznaczonego na składanie ofert terminu.
Wykonawca może, tylko przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiającego
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Kryterium wyboru ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (Kryterium
oceny ofert: „cena” – waga: 100%).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca wszystkie wymagane informacje, złożona
przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawiająca
najkorzystniejszą cenę.
Osoba do kontaktu:
Radosław Wojciechowski - tel. 77 546 53 96; mail – r.wojciechowski@strzelceopolskie.eu

Załączniki:
1. wzór umowy - załącznik nr 1,
2. formularz ofertowy – załącznik nr 2
3. wykaz osób – załącznik nr 3.

