
Gmina Baboszewo 
09- 130 Baboszewo 
lIl. Warszawska 9A 

Regon 130378054 
NIP 5671790440 

10.271.1.2016 

Baboszewo, dnia 12 lutego 2016 r. 

Zaproszenie do zfoienia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego na opracowanie 

IIDokumentacji projektowej oswietlenia LED z liniq elektroenergetycznq 

kablowq w miejscowosci Sokolniki Nowe, gmina Baboszewo" 

Zamowienie ponizej 30 000 euro - podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamowien publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 2164). 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJJ\CEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj. mazowieckie 

NIP 5671790440, REGON 130378054 

tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071 

e-mail: urzad@gminababoszewo.pl 

www.gminababoszewo.pl; www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMDWIENIA. 

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oswietlenia LED z liniq 

elektroenergetycznq kablowq w miejscowosci Sokolniki Nowe, gmina Baboszewo. Zakres opracowania 

obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej Nr 3021W relacji 

ptonsk - Raciqz, dziatka ewid. nr 133 potozona w obrE:bie ewidencyjnym Sokolniki, 0 dtugosci okoto 840 m, 

od skrzyzowania drogi powiatowej Nr 3021W Ptonsk - Raciqz z drogq powiatowq Nr 3037W Szymaki -

Jarocin - Sokolniki do konca miejscowosci Sokolniki Nowe, po stronie ktorej znajduje siE: ciqg pieszo -

jezdny (wg. zatqcznika graficznego). 

2. Wykonawca zobowiqzany jest do: 

1) Zlecenia wykonania mapy do cel6w projektowych oraz uzyskania wszelkich opinii, warunk6w 

technicznych, uzgodnien, zg6d, decyzji i sprawdzen zastosowanych rozwiqzan projektowych w zakresie 

wynikajqcym z obowiqzujqcych przepis6w, niezbE:dnych do prawidtowego wykonania prac 

projektowych. 

2) Sporzqdzenia dokumentacji technicznej w sktad, kt6rej bE:dzie wchodzit: 

• projekt budowlany w zakresie uwzglE:dniajqcym specyfikacjE: robot budowlanych z dotqczonym 

oswiadczeniem projektanta a takze sprawdzajqcego 0 sporzqdzeniu projektu zgodnie 

z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - 4 egz. wersji papierowej + wersja 

elektroniczna w formacie pdf, 

• przedmiar rob6t, tj. opracowanie zawierajqce opis robot budowlanych w kolejnosci 

technologicznych ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t wynikajqcych z 

dokumentacji oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych lub naktad6w rzeczowych - 2 egz. 

wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf, .doc, i dodatkowo z uniwersalnym 

rozszerzeniem .ath, 

• kosztorys inwestorski zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie okreslenia metod i podstaw, kosztorysu inwestorskiego, obliczania planow kosztow prac 

projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w Programie 

funkcjonalno-uzytkowym - 2 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf, 

• szczeg6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t - 2 egz. wersji papierowej + wersja 
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elektroniczna w formacie pdf, 

• inne opracowania, niezb~dne do uzyskania decyzji zatwierdzajqcej projekt budowlany i udzielajqcej 

pozwolenia na budow~ lub dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych, 

3) Uzyskania w imieniu Zamawiajqcego ostatecznej decyzji zatwierdzajqcej projekt budowlany 

i udzielajqcej pozwolenia na budow~ lub dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych. 

3. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z nalezytq starannosciq, zgodnie z obowiqzujqcymi 

normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu 0 niezb~dne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane 

przez stosowne instytucje, wizj~ lokalnq oraz biezqce konsultacj~ z Zamawiajqcym. W przyj~tych 

rozwiqzaniach projektowych muszq bye uzyte wyroby budowlane (materiaty i urzqdzenia) dopuszczone do 

obrotu i powszechnie stosowane. Wykonana dokumentacja musi bye kompletna z punktu widzenia celu, 

ktoremu ma stuzye. Dokumentacja projektowa musi bye opracowana w szczegolnosci zgodnie z: 

1) Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z poin. zm.), 

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

wa runkow technicznych, jakim powinny odpowiadae drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., 

Nr 43, poz. 430 z p6in. zm.) w szczegolnosci rozdziat 2 rozporzqdzenia Urzqdzenia oswietleniowe, 

3) Normq PN - EN 13201:2007 "Oswietlenie drog", w sktad ktorej wchodzq: 

• PKN-CEN/TR 13201-1:2007 1: Wybor klas oswietlenia, 

• PN-EN 13201-2:2007 - Cz~se 2: Wymagania oswietleniowe, 

• PN-EN 13201-3:2007 - Cz~se 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych, 

• PN-EN 13201-4:2007 - Cz~se 4: Metody pomiarow parametrow oswietlenia, 

4) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z p6in. zm.), 

5) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 

i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planow kosztow prac projektowych oraz planowanych 

kosztow robot budowlanych okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 

130, poz. 1389), 

6) Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz.462 z p6in. zm.). 

Jezeli w trakcie trwania umowy zmieniq si~ w/w akty prawne - zamowien ie win no bye wykonane zgodnie 

z przepisami obowiqzujqcymi w dniu przekazania Zamawiajqcemu petnej dokumentacji. 

4. W zwiqzku z tym, iz przedmiot umowy stanowie b~dzie opis przedmiotu zamowienia w post~powaniu 

o udzie lenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych, Wykonawca zobowiqzany b~dzie 

sporzqdziC dokumentacj~ zgodnie z wymogami, 0 ktorych mowa wart. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamowien publicznych. Dokumentacja projektowa, projekty wykonawcze i przedmiary robot 

w swojej tresci nie mogq zawierae opisow utrudniajqcych uczciwq konkurencj~ poprzez wskazanie znakow 

towarowych, patentow lub pochodzenia. 

4. Wykonawca zobowiqzany b~dzie do petnienia nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzen ia za 

wykonanie niniejszego zamowienia. 

III. TERMIN REALlZACJI ZAMOWIENIA. 

W zakresie projektowym: 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamowienia w terminie 90 dni od podpisania umowy. Jako termin 

wykonania dokumentacji projektowej, b~dzie uznany dzien, w ktorym Wykonawca ztozy 

w imieniu Zamawiajqcego wniosek 0 pozwolenie na budow~ bqdi zgtoszenie zamiaru wykonan ia rob6t 

budowlanych wraz z kompletnq dokumentacjq projektowq. 
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2. Podstawq spisania protokotu przekazania dokumentacji projektowej b~dzie przekazanie przez 

Wykonawc~ Zamawiajqcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjq Starostwa Powiatowego 

w Ptonsku zatwierdzajqcq projekt budowlany i udzielajqcq pozwolenia na budow~, bqdz pismem Wydziatu 

Architektoniczno - Budowlanego a nie wnoszeniu uwag do zgtoszenia zamiaru wykonania robot 

budowlanych. 

W zakresie petnienia nadzoru autorskiego: 

Wykonawca zobowiqzany jest petnie nadzor autorski nad sporzqdzonq dokumentacjq projektowq ad dnia jej 

przekazania Zamawiajqcemu do uptywu okresu r~kojmi za wady fizyczne dzieta, tj. 36 m-cy liczqc ad dnia 

podpisania protokotu odbioru przedmiotu zamowienia. 

IV. KRYTERIUM OCENY OFERTY. 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 

2. Wykonawca okresli cen~ oferty, ktora stanowie b~dzie wynagrodzenie ryczattbwe za realizacj~ 

przedmiotu zamowienia, podajqc jq w zapisie liczbowym i stownie z doktadnosciq do grosza (do dwoch 

miejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu zamowienia, 

w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiqzanych 

z realizacjq przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majqcych lub mogqcych miee 

wptyw na koszty. 

4. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie zamowienia obejmuje rowniez: 

1) wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedmiotu zamowienia w sposob zgodny z obowiqzujqcymi 

przepisami, normami, zapisami umowy, 

2) wszelkie koszty uzyskania warunkow technicznych, uzgodnien, opinii niezb~dnych do poniesienia przez 

Wykonawc~ w celu realizacji przedmiotu zamowienia, 

3) wynagrodzenie z tytutu przeniesienie autorskich praw majqtkowych, 

4) wynagrodzenie z tytutu petnienia obowiqzkow inspektora nadzoru autorskiego. 

5. Niedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie maze bye podstawa 

do zqdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego. 

V. WARUNKI UDZIAtU W POSTIiPOWANIU. 

1. Wykonawca zobowiqzany jest posiadae niezb~dnq wiedz~ i uprawnienia do realizacji przedmiotu 

zamowienia. Wykonawca zobowiqzany jest wykazae, ze: posiada odpowiednie uprawnienia lub dysponuje 

osobq posiadajqcq odpowiednie uprawnienia budowlane a ktorych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane lub ktorej kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach 

odr~bnych. 

2. W post~powaniu mogq brae udziat Wykonawcy, ktorzy wykazq SWq wiedz~ i doswiadczenie do 

wykonania przedmiotu zamowienia poprzez udokumentowanie, ze w okresie ostatnich 3 lat przed 

uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonali co 

najmniej 2 ustugi polegajqce na opracowaniu dokumentacji projektowej oswietlenia LED z liniq 

elektroenergetycznq kablowq. 

3. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajqcy maze zqdae ad Wykonawcow wyjasnien 

dotyczqcych tresci ztozonych ofert. 

4. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie i rachunkowe (z uwzgl~dnie niem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny. 

5. Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okreslonym w zaproszeniu do ztozenia oferty i zostata oceniona jako najkorzystniejsza. 
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6. Informacj~ o wyborze oferty Zamawiajqcy zamiesci na stronie internetowej 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl oraz na tablicy ogtoszen Urz~du Gminy Baboszewo. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I Zt OZENIA OFERTY. 

1. Oferta wraz z zatqcznikami powinna bye sporzqdzona w j~zyku polskim oraz podpisana przez osob~/y 

uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzone piecz~ciq Wykonawcy. 

2. Wykaz dokument6w jakie majq dostarczye Wykonawcy: 

• "Formularz ofertowy" (zatqcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia), 

• formularz "Doswiadczenie Wykonawczy" (zatqcznik nr 2 do niniejszego zaproszenia), 

• wz6r umowy zaakceptowany przez Wykonawc~ (zatqcznik nr 3 do niniejszego zaproszenia), 

3. Ofert~ nalezy ztozye do 19 lutego 2016 roku do godz. 10 00: 

• za posrednictwem poczty/przesytki kurierskiej na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 

9A, 09 -130 Baboszewo, 

• lub osobiscie w Kancelarii Og61nej Urz~du Gminy Baboszewo, 

w zamkni~tej kopercie z napisem: Oferta na opracowanie IIDokumentacji projektowej oswietlenia LED 

z liniq elektroenergetycznq kablowq w miejscowosci Sokolniki Nowe, gmina Baboszewo". 

4. Oferty ztozone po wyznaczonym terminie nie zostanq rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu ztozenia 

oferty decyduje data wptywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po uptywie terminu 

sktadania ofert zostanie zwr6cona bez otwierania Wykonawcy i nie b~dzie podlegata ocenie. Wykonawca 

moze ztozye tylko jednq ofert~. 

5. Otwarcie ztozonych ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego w dniu 19 lutego 2016 roku 0 godz. 10 15
. 

6. Osoba uprawniona do porozumiewania si~ z Wykonawcami - Radostaw Paczkowski - e-mai l: 

infrastruktura@gminababoszewo.pl 

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewainienia post~powania bez podawania uzasadnienia. 

Zaproszenie do ztozenia oferty w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego zamieszczono na 

stronie internetowej: www.ugbaboszewo.bip.org.pl itablicy ogtoszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu 

12.02.2016 r. 

mgr TOllltlsz Sobecki 
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