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Świdwin. dnia 1003. 2021 r. 

Zapytanie ofertowe 

Dotyczy: wykonania projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi ul. 

Łokietka (nr drogi 300028Z) wraz z odwodnieniem drogi oraz z przebudową  

mostu w ciągu ul. Łokietka na rzece Rega. 

Urzad Miasta Świdwin zaprasza 	do składania ofert i przedstawienia ceny za 

wykonanie projektów budowlano - wykonawczych budowy drogi gminnej ul. 

Łokietka wraz z odwodnieniem drogi oraz z przebudową  mostu w ciągu ulicy 

Łokietka w Świdwinie. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wykonanie 

powyższych projektów. 

Postępowanie oraz zamówienie nie jest objęte przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zmianami). 

Zapytanie przeprowadzane w oparciu o procedury określone w Zarządzeniu Nr 

WO/13/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie 

Regulaminu udzielania zamówień  w Urzędzie Miasta Świdwin wyłączonych z 

obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień  publicznych. 

1. Zamawiający: 

Miasto Świdwin 

Plac Konstytucji 3 Maja 1 

78-300 Świdwin 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi gminnej ul. 

Łokietka z odwodnieniem drogi oraz z przebudową  obiektu mostowego w 

ciągu ul. Łokietka na rzece Rega. 

b) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień  i 

pozwoleń  (karta informacyjna przedsięwzięcia do decyzji środowiskowej. a 

także uzgodnień  w zakresie kolizji z branżami wodno-kanalizacyjnymi, 

gazowymi, elektrycznymi, telekomunikacyjnymi o ile takie wystąpią) 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę  

droga gminna ul. Łokietka (stan istniejący) 



• długość  odcinka drogi ok. 0.226 km 

• nawierzchnia drogi w km od 0+000 do 0+050 (nawierzchnia bitumiczna) od 

0+050 do 0+075 (z kamienia) od 0+075 do 0+0226 żwirowo- gruntowa 

• szerokość  pasa drogowego od 700 do 10 mb 

• droga łączy się  z drogą  gminną  ul. Sportową. 

• droga nie posiada kanalizacji deszczowej 

• wymiar istniejącego mostu 1200 mb x 3,80 mb 

b) Opracowanie powinno zawierać : 

• Projekt budowlano - wykonawczy budowy drogi wraz z budową  kanalizacji 

deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych przez separator do rzeki 

Rega i przebudową  mostu - 5 egz. 

• Kosztorys inwestorski 

• Przedmiar robót 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować  koncepcje rozwiązań  

technicznych. Koncepcja musi uzyskać  akceptacje Zamawiającego. 

Główne założenia do projektowania drogi z odwodnieniem i przebudowy mostu 

• Jezdnia o szerokości min. 4,50 + chodnik 

• Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej (zaprojektowanej 

wraz z separatorem) 

• Klasa drogi L (lokalna) 

• Kategoria ruchu KR3 

• Obciążenie 80 kN/oś  

• Prędkość  projektowa 50 km/godz. 

• Projekt przebudowy mostu o nośności do 5 ton w ciągu drogi ul. Łokietka 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami branżowymi i pozwoleniem wodno-

prawnym. 

3. Wykonanie dokumentacji obejmuje: 

• Wykonanie map do celów projektowych 

• Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych budowy drogi z 

odwodnieniem i projekt przebudowy mostu na rzece Rega wraz z wszystkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. 

• Wykonawca przekaże całość  dokumentacji oprócz wersji papierowej w 5 egz. 



również  w formie elektronicznej na płycie W. 

• Kosztorysy w wersji Rodos. 

4. Termin wykonania zamówienia: 

Do dnia 31.08. 2021 r. 

S. Kryterium wyboru oferty: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną  pod uwagę  następujące 

kryteria: 

- zgodność  oferty z opisem przedmiotu zamówienia  

KRYTERIUM 	 WAGA 

1. Cena netto PLN 	 100% 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia, przesuniecia konkursu lub  
odrzucenia ofert bez podania przyczyny.  

W przypadku unieważnienia postępowania zapytania ofertowego 

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się  o 

udzielenie zamówienia. 

6. Informacje dodatkowe istotne na etapie zawarcia umowy: 

Zamawiający dopuszcza możliwość  negocjacji cenowych. 

Oferent, którego ofertę  wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania 

umowy. 

Zamawiający zawrze umowę  niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

oferty. 

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się  od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

Od prowadzonego postępowania nie przysługują  wykonawcom środki ochrony 

prawnej (protest. odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy 

Prawo zamówień  publicznych. 

7. Wymagane dokumenty: 

- formularz cenowy 

- 0 udzielenie zamówienia ubiegać  się  mogą  wykonawcy spełniający warunki: 



• posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień; 

• wykażą  się  1 projektem budowlano — wykonawczym budowy lub przebudowy 
drogi i mostu. 

• nie podlegają  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami). 

8. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Ofertę  zawierającą  dokumenty tj. załączony formularz cenowy oraz kopię  aktualnych 

uprawnień  do projektowania dróg i mostów należy złożyć  w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem 

oferta na wykonanie projektów budowlano — wykonawczych budowy drogi i 

mostu ul. Łokietka" 

9. Termin i miejsce składania ofert: 

Siedziba zamawiającego: Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 
	

78-300 

Świdwin, sekretariat (pokój nr 28) do dnia 31.03. 2021 roku 

do godz. 121°. 

10. Osoba do kontaktu: 

Arkadiusz Kot — kierownik Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

tel. 94 36480 27 

email: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał  wizji lokalnej na terenie realizacji 

projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji 

przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed 

wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej 

10. Załączniki 

1) Załącznik nr 1: formularz ofertowy 

2) Załącznik nr 2 : wzór umowy 

3)Załącznik nr 3 : mapki poglądowe 

4)Załącznik nr 4 : dokumentacja zdjęciowa 

ZATWIERDZIŁ  

arkadiusz.kot@swidwin.pl�




