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Lutocin, dnia 16-12-2021r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na realizację zadania:  

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej  

nr 460406W Lutocin – Boguszewiec” 

 
ZAMAWIAJĄCY:            Gmina Lutocin,  

ul. Poniatowskiego 1,  

09-317 Lutocin 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 
460406W Lutocin – Boguszewiec na odcinku od km1+740 do km 2+732 . 

 

W skład dokumentacji wchodzić powinny następujące opracowania: 

1) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
a) dokumentacja geotechniczna i geologiczna 
b) projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno – budowlany i 

projekt techniczny), 
c) mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości 

2) Uzyskanie zgody wodnoprawnej oraz zwolnienie z budowy kanału (Dz.U. z 2015 r. poz. 680) 
3) Projekt stałej organizacji ruchu 
4) Specyfikacje techniczne 
5) Kosztorys inwestorski i ofertowy 

 
1.2. Dokumentację należy wykonać w 5 egz. wraz z wersją cyfrową (projekty w formacie .pdf).  

1.3. Lokalizacja drogi: dz. nr 311, 160 161 obręb Lutocin. 

1.4. W dokumentacji należy przewidzieć wykonanie drogi z betonu asfaltowego na długości ok. 992 m, 
o szerokości jezdni 5 m i o szerokości pasa drogowego 15 m.  

1.5. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z przepisami obowiązującymi przy sporządzaniu ww. 
dokumentacji. 

1.6. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do wykonania 
kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień należy 
traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.7. Inne wymagania stawiane wykonawcy: 

a) Przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością, obowiązującymi polskimi normami i 

przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie 

realizacji zadania. 

b) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. Okres 

rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

c) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na 

własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy 

poniesie Wykonawca. 
 

2. Termin wykonania zamówienia : 

Realizacja zadania:  do 30.11.2022 roku. 

Płatne po zakończeniu i protokolarnym odbiorze dokumentów oraz wystawieniu faktury w terminie 14 dni od 

daty jej wpłynięcia do urzędu.  

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zadania dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ]. 
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3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie najkorzystniejszej dla Zamawiającego ceny brutto 

odpowiadającej wszystkim postawionym przez niego wymogom. 

Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę ryczałtową brutto za realizację całego przedmiotu 

zamówienia.  
 

4. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:  

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2) Wykaz usług – zgodnie z załącznikiem nr 2 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał 1 (jeden) projekt budowlany 

polegający na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 

zł brutto, 

3) Wykaz osób – zgodnie z załącznikiem nr 3 

Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia: 

a) jedną osobę uprawnioną do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej– zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zmianami) i 

Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 

831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. 

Osoba ta winna posiadać doświadczenie zawodowe – zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert – na stanowisku Projektanta drogowego lub Sprawdzającego branży drogowej 

przy wykonaniu 1 (jednego) Projektu Budowlanego, dla budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi 

publicznej o wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł brutto, 

Osoba ta będzie pełnić funkcję Projektanta drogowego; 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny: 

W cenę należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia.  

W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za wykonanie zamówienia. 

Cena usługi musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Cena powinna zawierać wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca niezbędne do prawidłowego, należytego i 

zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania umowy. 

Cena podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała 

waloryzacji w okresie jej trwania. 

Wykonawca przy realizacji zamówienia uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem kompleksowych 

dokumentacji projektowych wraz z nadzorem autorskim oraz geodezyjnym podziałem działek, w tym również 

koszty towarzyszące, w szczególności: koszty ubezpieczenia, wypisów, wyrysów, uzgodnień czy dojazdów. 

Wykonawca w cenie oferty ma przewidzieć wszystkie niezbędne koszty do pełnego i prawidłowego 

wykonania zamówienia. 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę 

oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec” 

Termin składania ofert – 29.12.2021 r., godz. 13:00”. 

 

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.  

Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 
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7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty w terminie do dnia 29 grudnia 2021 r. do godziny 13.00 na adres 

Zamawiającego: Urząd Gminy w Lutocinie, ul. Poniatowskiego 1, pokój numer 6 - sekretariat w zamkniętej 

kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt 6. 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania 

Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. 

 

8. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców telefonicznie/e-mailem. 

2) Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 30 
dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.  

3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz 

danych zawartych w ofercie. 

4) Istotne postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy – Załącznik nr 4. 

5) Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach. 

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

10. Inne 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:  

− jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w 
niniejszym postępowaniu. 

− dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

− dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy; 

− obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
poniżej 130 000 złotych, bez którego nie można udzielić zamówienia w przypadku wyboru 
najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

− Wykonawca posiada: 
▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 

− Wykonawcy nie przysługuje: 
▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi:  

− w zakresie przedmiotu zamówienia –      Katarzyna Sobiech, tel. 23 658 10 01 w.24 
 e-mail:   budownictwo@gminalutocin.pl 

−  w zakresie procedury postępowania -    Wioletta Szczesiak, tel. 23 658 10 01 w. 33,  
  e-mail:    ug_lutocin@poczta.onet.pl 

 

 

 
        Wójt Gminy Lutocin 

 
           /-/   mgr Jacek Kołodziejski 

 

          …………………..……………………………. 

              Podpis Zamawiającego 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty   
Załącznik nr 2 - Wykaz usług  
Załącznik nr 3 - Wykaz osób  
Załącznik nr 4 - Projekt umowy  
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