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Znak sprawy 4/2019/ZPM 
                                                                                                                                       Mielec, dnia 13.02.2019 r. 

 
 
 

                                                                                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Gmina Mielec zaprasza do złożenia ofert na : 

„Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi gminnej w Woli Mieleckiej ”                                                                                     
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

I.Lokalizacja:  

 

Przebudowa drogi gminnej nr 103 427R Wola Mielecka /do osiedla/ oznaczona w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego jako 1KDL,2KDL, 5KDD, 7KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 

12KDD w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Wola Mielecka. Droga 

zlokalizowana jest na działkach m. in 1077/18, 1077/21, 1069/1,1070/5, 1070/7. 

Początek drogi – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 984  Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec 

Koniec drogi – początek drogi asfaltowej działka nr 850/3. 

Długość dróg około 3km. 

II. Założenia do projektowania: 

Przebudowa drogi gminnej polegająca na wydzieleniu jezdni manewrowej szer. Wg MPZP, 

rowów odwadniających/odwodnienia drogi, poboczy utwardzonych/ścieżek 

rowerowych/chodników  wraz z budową oświetlenia w granicach istniejącego pasa drogowego w 

miejscowości Wola Mielecka 
W zakresie opracowania jest min. zaprojektowanie drogi gminnej o szerokościach nie mniejszych niż 

wg MPZP wraz z wydzieleniem liniami segregacyjnymi bezpiecznych poboczy/ścieżek pieszo 

rowerowych. Odwodnienie w/w elementów do istniejących/projektowanych rowów przydrożnych.  

Uzgodnienie i zaprojektowanie połączenia projektowanej infrastruktury drogowej z istniejącą. Celem 

jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz pieszych.. W projekcie należy uwzględnić: 

- jezdnie, 

- zjazdy do posesji, 

- odwodnienie drogi, 

- oświetlenie uliczne, 

- nakładka z masy bitumicznej na jezdni oraz poboczach/ścieżce 

- w razie potrzeby przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej 

 

III. Przedmiot zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich branż 

potrzebnej do opracowania dokumentacji technicznych na „Przebudowę drogi gminnej  nr 

103 427R Wola Mielecka /do osiedla/ dł. Ok 3km wraz z budową oświetlenia w m. Wola 

Mielecka” w tym: 

a. Projektu Budowlanego (m.in. branża drogowa, elektryczna, sanitarna i zieleń) wraz z 

informacją BIOZ – 3egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf), 

b. Projektu Wykonawczego (m.in. branża drogowa, elektryczna, sanitarna i zieleń) – 2egz. oraz 

1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf), 

c. Kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów całej inwestycji – 2egz. 

oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz w formacie właściwym dla używanego do 

kosztorysowania programu), 
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d. Przedmiarów robót – 2egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf oraz w formacie 

właściwym dla używanego do kosztorysowania programu), 

e. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót objętych 

przedmiotem umowy 2egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf), 

f. Przygotowanie projektu organizacji ruchu dla obszaru objętego projektem – 2egz 

2) Uzyskanie wszelkich ekspertyz, zgód na wejście w teren, opinii, uzgodnień i decyzji 

niezbędnych do otrzymania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji zatwierdzającej 

projekt budowlany i potrzebnej do złożenia dokumentacji do zgłoszenia budowy – uzyskanie 

zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę 

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania objętego powyższą dokumentacją: 

 

IV. Szczegółowy zakres zamówienia: 

1) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzja lokalizacji celu publicznego (jeżeli będzie 

wymagana). 

2) Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż: wraz z uzgodnieniami branżowymi 

właścicieli sieci znajdujących się w pasie drogowym, w zakresie opracowanego projektu  

3) W przypadku kolizji projektowanych robót z istniejącym drzewostanem wykonanie szczegółowej 

inwentaryzacji zadrzewienia w 3egz. z wykazem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (dz. U.2016.2164 z późn. zm.) w 

zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na ich usunięcie. 

4) Wykonanie mapy do celów projektowych (jeżeli będzie wymagana) 

5) Wykonanie projektów wykonawczych zabezpieczenia lub przebudowy istniejących sieci 

infrastruktury technicznej (w przypadku kolizji), 

6) Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dotyczy wszystkich branż) 

7) Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(dotyczy wszystkich branż) 

8) Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (dotyczy wszystkich branż). 

9) Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych 

z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem wstępnych kolizji, 

ZUDP oraz innych niezbędnych uzgodnień (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w 

celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu robót. 

10) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu 

o dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, 

a) dokonywanie zmian i uzupełnień dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę oraz udzielanie Zamawiającemu stosownych wyjaśnień na wezwanie 

właściwego organu po złożeniu wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i w trakcie 

trwania postępowania, 

b) dokonywanie w  części przedmiarowo-kosztorysowej wszelkich zmian i uzupełnień 

wynikających ze zmian w projekcie budowlanym dokonanych w trakcie postępowania 

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę  

c) w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych udzielanie 

odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej 

dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek 

i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia 

wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi,  

d) w trakcie realizacji inwestycji sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane, 

 

V. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i 

przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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2) Na etapie projektowania wymaga się od Projektanta konsultacji roboczych z 

Zamawiającym oraz zorganizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań 

projektowych, standardu wykończenia. 

3) Terminy spotkań będą ustalane na bieżąco, z tym, że pierwsze spotkanie odbędzie się w ciągu 

21 dni roboczych od daty zawarcia umowy, z inicjatywy Projektanta. 

 

VI. Dane wyjściowe. 

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z: 

1) Wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. Dz.U.2016.290 t.j. 

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 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.2004.130.1389 

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Dz.U.2013.1129 t. j. 

4) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462 t. j. z póź. zm. 

5) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U.2016.672 j.t. 

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.2016.71 j.t. 

7) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

Dz.U.2016.124 j.t. 

8) Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Dz.U.2016.1440 

9) Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 

akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 

urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych 

Dz.U.2014.1227 z dnia 2014.09.17, 

10) Polskimi Normami, 

11) Warunkami wynikającymi z decyzji o warunkach zabudowy/ ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, 

12) Wytycznymi wynikającymi z uzyskanych uzgodnień, opinii, decyzji, warunkami 

przyłączeniowymi do sieci, treścią aprobat technicznych itp. 

 

2. Źródło finansowania: Budżet Gminy Mielec 

3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30 lipca 2019 roku  

4. Okres gwarancji: n/d 

5. Warunki płatności: w terminie 30 dni od otrzymania faktury i podpisania protokołu 

odbioru 
6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: n/d 

7. Warunki udziału w postępowaniu*:  

- posiadane kwalifikacje  do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu 

zamówienia  

- zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcy, 

8. Kryterium oceny ofert: 100%  cena  
Cena brutto oferty, zwana dalej „Ceną”- maksymalnie 100 pkt.  
Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają 

odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
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    Cena oferowana minimalna brutto  

  CENA = ------------------------------------------------------------   x 100  

       Cena badanej oferty brutto  

9. Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Gminy Mielec ul. Głowackiego 5,                             

39-300 Mielec, w terminie do 22 luty 2019 roku do godz.10.00 28 grudnia 2018 rodz.12.00 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: P. Edyta Witek,  17 774 56 48  
11. Sposób złożenia oferty: formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego zapytania 

należy złożyć w formie papierowej w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec                          

z dopiskiem: ,,Oferta na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi 

gminnej w Woli Mieleckiej ”  - nie otwierać przed 22 LUTY 2019  roku do godz. 10.00                                                                                    

12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  
w zapytaniu ofertowym. 

13. Załączniki: n/d 
 
  
 

 
 

       Wójt Gminy Mielec  
/-/ Józef Piątek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził: Inspektor Andrzej Bieniek tel.17 774 56 66, a.bieniek@ug.mielec.pl 
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Znak sprawy 4/2019/ZPM       
 

OFERTA / W Z Ó R  

1. Treść oferty: 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………….……………………. 

Siedziba firmy: …………………………………………………………………………………….…………….. 

Nr telefonu/fax/e-mail…………………………………………………………………………………………. 

Nr NIP:………………………………………….…, Nr REGON:……………………………………………… 

Nazwa banku i numer konta …………………………...……………………………………...…………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dot. ,,Oferta na wykonanie dokumentacji technicznej 

modernizacji drogi gminnej w Woli Mieleckiej ”                                                                                     

oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia : 

 

Cena w kwocie netto: …….……..…………………………………….………………...............….. zł  
Słownie:………………………………………………………………………………………………….zł 
Cena w kwocie brutto:..................................................................................................................zł 
Słownie:........................................................................................................................................zł 
 

Wykonam przedmiot zamówienia w  terminie do ……………………………………………......... 

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na ………………..……… miesięcy od daty 
bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy) 

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
2) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty, 
3) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi wynagrodzenie 

umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.  

4) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do 
składania ofert. 

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U z 2015 r. poz.2135 z póżń.zm.) zawartych przeze 
mnie dla potrzeb niniejszego zapytania ofertowego 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, ……………………..data………………… 
 
 

       …………………………………………………………. 
                                                                                                                   podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 


