Michałowo, dnia 07.03.2018
IG.7031.18.2018.EW
Zapytanie ofertowe
na opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Michałowie z
budową studni chłonnych i wpustów deszczowych”.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –
(tj. Dz. U z 2016 r. poz. 2260) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).
1. Zamawiający:
Gmina Michałowo
Siedziba: ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo
REGON 050659438
NIP 9662101673
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi
gminnej, ulicy Fabrycznej w Michałowie, budowa studni chłonnych wraz z wpustami.
Nawierzchnia drogowa zaprojektowana powinna być z kostki brukowej, ulica o szerokości
5,0m. Ilość i średnica studni chłonnych powinna być dostosowana do wielkości zlewni.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) Projektu budowlanego na: „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Michałowie wraz z budową
studni chłonnych i wpustów deszczowych” sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 poz. 290.) i Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).
Zamawiający otrzyma od oferenta:
a) Wydruk w/w projektu – 4 egzemplarze wersji oryginalnej,
b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD– 1 egz.
2) Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 28 marca 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 365).
a) wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,
b) wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.
3) Kosztorys inwestorski dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie 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 2004r.
Nr 130, poz. 1389):
a) wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,
b) wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 2 egz.
4) Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw.
sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z
dnia 28 marca 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 365).
a) wydruk specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz,
b) wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.
3.

Inne wymagania, które należy uwzględnić przy realizacji zamówienia:
Dokonanie uzgodnienia przebiegu trasy drogi i lokalizacji studni chłonnych.
Informowanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań
projektowych.
3) Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Inwestorem we wszystkich fazach
projektowania.
4) Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie
normy zharmonizowane.
5) Zakazuje się użycia nazw własnych produktów w projektach technicznych oraz przedmiarach
robót.
6) Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie przez projekt wymogów określonych
w obowiązujących przepisach prawa
7) W przypadku ujawnienia się wad projektu po jego odbiorze oferent zobowiązuje się do ich
nieodpłatnego usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym
powiadomieniu o ujawnieniu się wad projektu. Realizacja obowiązków określonych w zdaniu
poprzedzającym nie wyklucza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania.
8) Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana
dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do
skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia
5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium: najniższa CENA 100%
6. Termin realizacji zamówienia:
Dokumentację projektową należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia 29 czerwca 2018r.
7. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia 12.03.2018 r. do godz. 10.00 na adres email:
sekretariat@michalowo.eu lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Michałowie, ul.
Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze z dopiskiem: opracowanie
dokumentacji projektowej na „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Michałowie wraz z budową studni
chłonnych i wpustów deszczowych”.
8. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
Pracownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego – Emilia Wawreniuk
tel. (85) 7131777 w godz. od 7.15 - 15.15
9. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
10. Wynik postępowania zostanie przekazany telefonicznie lub email.
11. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji oferenta.
Zatwierdził:
Burmistrz Michałowa
4.
1)
2)

Włodzimierz Konończuk
Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest:
 Formularz ofertowy
 Wzór umowy
 Mapy

Formularz ofertowy

„Przebudowa ulicy Fabrycznej w Michałowie z budową studni chłonnych i wpustów
deszczowych”.

/Pełna nazwa oferenta/
…………………………………………………………………………………………………
………………….w……………………………………………………………………………..
kod…………………….ul.…………………………………………nr .............
e-mail: ………………….……………………, tel…………………...…………………………
REGON………………………………………………NIP…………………………………
Odpowiadając na zapytanie ofertowe wykonania dokumentacji projektowej: „Przebudowa
ulicy Fabrycznej w Michałowie wraz z budową studni chłonnych i wpustów deszczowych”.

oferujemy wykonanie w/w zadania za cenę:
Wartość netto: ................................................. zł.
VAT %: ………………………………….
Wartość brutto: ................................................. zł
słownie wartość brutto złotych:
.................................................................................................................…................…..
Cena za wykonanie robót jest ceną ryczałtową.

……………………………………………………
(podpis Oferenta)

UMOWA Wzór Nr …………/18
zawarta w dniu …………….2018r. w Michałowie, pomiędzy Gminą Michałowo, 16-050 Michałowo,
ul. Białostocka 11, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Włodzimierza Konończuka – Burmistrza Michałowa,
a …………………………….
zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez:
…………….
§ 1
Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej pt. „Przebudowa ulicy Fabrycznej w
Michałowie wraz z budową studni chłonnych i wpustów deszczowych i, gm. Michałowo” zgodnie z
ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
§ 2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 29.06.2018r.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, za zgodą stron w formie pisemnej, może ulec zmianie.
§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy we własnym zakresie.
2. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.
§4
1. W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu prac poza zakres określony w niniejszej umowie, a
których wykonania nie można było wcześniej przewidzieć, strony określą ten zakres oraz stosowne
wynagrodzenie w formie aneksu do niniejszej umowy.
2. W przypadku ujawnienia się wad projektu po jego odbiorze Wykonawca zobowiązuje się do ich
nieodpłatnego usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o
ujawnieniu się wad projektu. Realizacja obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym nie
wyklucza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania.
3. Z chwilą dokonania odbioru projektu poprzez podpisanie protokołu odbioru bez stwierdzenia w nim
braków lub wad, Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości i na wyłączność autorskie prawa
majątkowe do projektu na następujących polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu w celu realizowania procesu inwestycyjnego w
oparciu o projekt - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym m.in. techniką
drukarską, reprograficzną, cyfrową,
- w zakresie rozpowszechniania projektu - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie.
Nabycie na własność obejmuje również materiały, dokumenty, rysunki, itp., w których zapisano
przedmiot niniejszej umowy.
4. Zamawiający ma prawo do wykorzystania projektu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, w szczególności
poprzez włączenie projektu lub jego części do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
udostępnianie projektu i jego części wszystkim zainteresowanych w tym postępowaniu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na zachowanie uczciwej
konkurencji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
będzie wybór wykonawcy robót budowlanych.
6. Zakazuje się użycia nazw własnych produktów w projektach technicznych oraz przedmiarach robót.
7. Wykonawca zaktualizuje kosztorys inwestorski jeśli zamawiający zażąda w ciągu 3 lat od daty odbioru
robót.
§ 5
1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w
wysokości……….brutto (słownie: ………………………………………………………………złotych)
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury/rachunku wystawionej na „Gmina Michałowo
Białostocka 11 Michałowo 16-050 Michałowo, NIP 9662101673, Urząd Miejski w Michałowie ul.
Białostocka 11, 16-050 Michałowo".
3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania faktury VAT/rachunku.
§ 6
1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane zadanie.

2. Okres gwarancji zaczyna swój bieg od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.
§ 7
Zamawiający realizując umowę może odstąpić od umowy w razie wystąpienia okoliczności, które
powodowałyby, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 9
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla
Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

