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Zaproszenie do zloienia oferty w

post~powaniu 0

udzielenie zamawienia publicznego na opracowanie

projektaw stalej organizacji ruchu drogowego i oznakowania drag gminnych.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJI\CEGO.
Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie
NIP 567 179 04 40, REGON 130378054
tel. (23) 66 11 091, fax (23) 66 11 071
e-mail: urzad@gminababoszewo.pl
www.gminababoszewo.pl; www.bip.gminababoszewo.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA.
Zamawienie poniiej 30 000 euro - podstawa prawn a art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamawien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pOin. zm).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1. Przedmiotem zamawienia jest opracowanie projektaw stalej organizacji ruchu drogowego drag

gminnych wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przedmiotowych projektaw przez organ zarzqdzajqcy ruchem.
2. Zakres prac obejmuje:
1) sporzqdzenie inwentaryzacji oznakowania pionowego znajdujqcego

si~

na drogach gminnych wraz

z mapq obrazujqtq rozmieszczenie znakaw na poszczegalnych drogach gminnych w wersji
elektronicznej w formacie jpg., na mapie naleiy rawniei umiescic wszystkie nowe znaki drogowe
uj~te

2)

w zatwierdzonych projektach stalej organizacji ruchu,

opracowanie oraz aktualizacja projektaw stalej organizacji ruchu dla drag gminnych wraz
z uzyskaniem zatwierdzenia przedmiotowych projektaw przez organ zarzqdzajqcy ruchem dla drag
gminnych skrzyiowan drag gminnych z drogami wyiszej kategorii oraz przejazdaw kolejowo drogowych kategorii "D" znajdujqcych

si~

w ciqgu drag gminnych, Wykonawca zobowiqzany jest do

sporzqdzenia projektaw stalej organizacji ruchu w oparciu 0:
a) wizj~ lokalnq w terenie w celu inwentaryzacji istniejqcego oznakowania oraz w celu ustalenia
warunkaw jakie musi spelniac stala organizacja ruchu na drogach
b)

ustaw~

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo

0

obj~tych

opracowaniem,

ru chu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260

z pOin. zm.),
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c) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzqdzeniem
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 784).
d) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury oraz 5praw

Wewn~trznych

i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr. 170, poz. 1393 z pOin.
zm.).
e) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181
z pOin. zm.).
3)

niezb~dnych

Uzyskanie wszelkich

uzgodnien oraz opinii w celu sporzqdzenia projektu statej

organizacji ruchu w celu uzgodnienia projektow statej organizacji ruchu przez organ zarzqdzajqcy
ruchem.
4)

5porzqdzenie i przekazanie Zamawiajqcemu w dniu podpisania umowy harmonogramu realizacji prac
obj~tych

przedmiotem zamowienia - wg wzoru stanowiqcego zatqcznik nr 2 do zaproszenia. Ustalone

w harmonogramie terminy realizacji poszczegolnych elementow prac mUSZq pozwalac Wykonawcy
na zrealizowanie zamowienia w terminie do 15 grudnia 2017 r.

Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:
1)

plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub drag, ktorych projekt
dotyczy;

2)

plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzqdzajqcy ruchem
moze dopuscic
a)

lokalizacj~

skal~

1:2 000 lub szkic bez skali) zawierajqcy:

istniejqcych,

projektowanych

oraz

usuwanych

znakow

drogowych,

urzqdzen

sygnalizacyjnych i urzqdzen bezpieczenstwa ruchu; dla projektow zmian statej organizacji ruchu
dopuszcza
b)
3)

zaznaczenie lokalizacji tylko znakow i urzqdzen dla nowej organizacji ruchu,

parametry geometrii drogi;

program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi - w przypadku projektu zawierajqcego
sygnalizacj~

4)

si~

swietlnq;

zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji - w przypadku projektu zawierajqcego znaki
swietlne lub znaki

0

zmiennej tresci oraz w przypadku projektu dotyczqcego zmiennej organizacji

ruchu lub zawierajqcego inne zmienne elementow majqce wptyw na ruch drogowy;
5)

opis techniczny zawierajqcy charakterystyk~ drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu
zwiqzanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis

wyst~pujqcych

zagrozen lub

utrudnien; przy robotach prowadzonych w dwoch lub wi~cej etapach opis powinien zawierac zakres
planowanych robot dla kazdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robot;
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6)

przewidywany termin wprowadzenia ezasowej organizaeji ruehu oraz termin wprowadzenia nowej
statej orga nizaeji ruehu lub przywroeenia poprzedniej statej organizaeji ruchu - w przypadku projektu
dotyezqeego wykonywania robot na drodze;

7)

nazwisko i pod pis projektanta.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowi'lzany jest do:

1)

uzgodnienia z Zamawiajqcym proponowanyeh rozw iqzan projektow statej organizacji ruchu,

2)

uzyskania opinii wymaganych do uzyskania zatwierdzenia projektow organizacji ruchu drogowego
i oznakowania drog gminnych,

3)

uzyskania uzgodnienia statych projektow organizacji ruehu przez organ zarzqdzajqey ruehem .

Projekt organizaeji ruehu powinien obejmowac:
1)

projekt organizaeji ruchu drogowego dla kazdej z drog gminnyeh obj'ityeh zamowieniem wraz
z wszystkimi uzgodnieniami w ilosei 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniezna w formaeie
pdf.,

2)

wyka z dotyezqey zmian, uzupetnienia, bqdi posadowienia nowyeh znakow w ilosei 2 egz. + wersja
elektroniezna w formaeie pdf,

3)

mapa obrazujqea rozmieszezenie pionowyeh znakow drogowyeh w sieei drog gminnyeh w wersji
elektronieznej w formaeie jpg.

Wykonawea w eelu realizaeji przedmiotu zamowienia zobowiqzany j est do uzyskania aktualnyeh map
zasadniezyeh dla poszezegolnyeh drog gminnyeh w skali 1 : 1000 (ewe ntualnie 1 : 500 bqdi 1 : 2 000) wee lu
sporzqdzenia projektow statej organizaeji ruehu .
Wykaz drog gmi nnyeh obj'ityeh przedmiotem zleeenia stanowi zatqcznik nr 1 do przedmiotowego
zaproszenia do zlozenia oferty.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.
Przedmiot zamowienia nalezy wykonac w terminie do 15 grudnia 2017 r.

V. KRYTERIUM OCENY OFERTY.

1. Kryte rium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza eena .
2. Wykonawea okresli een'i oferty, ktora sta nowic b'idzie wynagrodzenie ryeza ttowe za realizaej'i
przedmiotu zamowienia, podajqe jq w zapisie liezbowym i stownie z doktadnosei q do grosza (do dwoeh
miejse po przeeinku).
3. Wynagrodzenie ryezaltowe obejmuje wszystkie koszty zwiqzane z rea liza ejq przedmiotu zamowienia,
w tym ryzyko i odpowiedzialnosc Wyko na wey z tytutu oszaeowania wsze lkieh kosztow zwiqzanyeh
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z realizacjq przedmiotu umowy, a ta kze oddzialywania innych czynnikow majqcych lub mogqcych miee
wplyw na kosz ty.
4. Niedoszacowanie, pomini~cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye podstawq
do zqdania zmiany wynagrodzen ia rycza ltowego.

VI. WARUNKI UDZIALU W

POST~POWANIU.

1. 0 udzielenia zamowienia mogq ubiegae si~ Wyko na wcy, kt orzy spelniajq warunki dotyczqce:
1) posiadania wiedzy i doswiadczenia.
Opis sposobu dokonania oceny spelniania t ego warunku:
Wykonawca zobowiqzany jest wykazae, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu
sklada nia ofert, a jeze li okres dzialalnosci jest krotszy w tym okresie, wykonal w sposob nalezyty co
najmniej 2 usl ugi polegajqce na sporzqdze niu projektow stalej organizacji ruchu dla drog publicznych.
2) dyspo nowania osobami zdolnymi do wyko nania zamowienia.
Opis sposobu doko nania oceny spelniania tego warunku:
Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dyspo nuj e co najmniej jednq
osob q od pow iedzialnq za swiadczenie uslug projektowych i posiadajqcq uprawnienia budowlane
w zakresie projektowania drog bez ograniczen (Iub odpowiadajqce im rownowaine uprawnienia
budow lane, ktore zostaly wyda ne na podstawie wczesniej obowiqzujqcych przepisow).
2. W toku dokonywania oceny zloionych ofert Zamawiajqcy moie zqdae od Wyko nawcow wyjasnien
dotyczqcych tresci zloionych ofert .
3. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie

rach unkowe (z u w zgl~dnieniem

konsekwencj i ra chunkowych do kona nych poprawek) w obliczeniu ceny.
4. Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wy maga niom
okreslonym w zaproszeniu do zloie nia oferty i zostala oceniona jako najkorzystniejsza .
5. Informacj~

0

wyborze

oferty

Zamawiajqcy

www.b ip.gminababoszewo.pl oraz na tablicy ogloszen

Urz~du

zam iesci

na

stronie

intern etowej

Gminy Baboszewo.

VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENT6w, JAKIE MAJI\ DOSTARClYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEtNIENIA WARUNK6w UDZIALU W POST~POWOWANIU .
Wykonawca zobowiqzany jest dolqczye do oferty na st~ pujq ce dokumenty:
1) wykaz wykonanych uslug w sporzqdzenia projektow stalej organ izacji ruchu dla drog publicznych
w okresie osta t nich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest
krot szy w tym ok resie wraz z podaniem dat wykona nia i podmiotow na rzecz ktorych usl ugi zosta ly
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wykonane oraz zalgczeniem dowodow, czy zostaly wykonane lub Sq wykonywane naleiycie
(wzor zal. nr 4).
Z tresci poswiadczenia ma wynikac, ie Wykonawca naleiycie zrealizowal co najmniej dwie uslugi
polegajqce na sporzqdzeniu projektow stalej organizacji ruchu dla drog publicznych, podajqc

nazw~,

adres i numer telefonu odbiorcy.
2)

oswiadczenie, ie osoby, ktore

b~dq

uczestniczye w wykonywaniu zamowienia posiadajq wymagane

uprawnienia tj. Wykonawca wykaie, ie dysponuje co najmniej jednq osobq odpowiedzialnq za
swiadczenie uslug projektowych i posiadajqcq uprawnienia budowlane w zakresie projektowania
drog bez ograniczen, lub odpowiadajqce im rownowaine uprawnienia budowlane, ktore zostaly
wydane na podstawie wczesniej obowiqzujqcych przepisow, (wzor zal. Nr 5).

VIII. TERM IN ZWII\ZANIA OFERTI\.

1) Termin zwiqzania z ofertq wyznacza si~ na 30 dni liczonych od dnia skladania ofert.
2) Pierwszym dniem okresu zwiqzania ofertq jest dzien, po ktorym uplywa termin skladania ofert.

IX.

spos6s PRZYGOTOWANIA I ZLOiENIA OFERTY.

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

uprawnione do

wyst~powania

w imieniu Wykonawcy i opatrzona

piecz~ciq

Wykonawcy.

2. Wykaz dokumentow jakie majq dostarczyc Wykonawcy :
o

Formularz ofertowy - zalqcznik nr 3,

o

Wykaz wykonanych uslug - zalqcznik nr 4,

o

Oswiadczenie, ie osoby, ktore

b~dq

uczestniczye w wykonywaniu zamowienia posiadajq wymagane

uprawnienia - zalqcznik nr 5,
o

3.

Wzor umowy zaakceptowany przez

Ofert~
o

Wykonawc~

- zalqcznik nr 6.

naleiy zloiyc do 2 paidziernika 2017 roku do godz. 14

00
:

za posrednictwem poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska
9A, 09 - 130 Baboszewo,

o

lub osobiscie w Kancelarii Ogolnej

Urz~du

Gminy Baboszewo,

w zamkni~tej kopercie z napisem : Oferta w post'lPowaniu

0

udzielenie zamowienia publicznego na

opracowanie projektow stalej organizacji ruchu drogowego i oznakowania drog gminnych.
4. Oferty zloione po wyznaczonym terminie nie zostanq rozpatrzone. 0 zachowaniu terminu zloienia
oferty decyduje data wplywu oferty do Urz~du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po uplywie terminu
skladania ofert zostanie zwrocona bez otwierania Wykonawcy i nie

b~dzie

podlegala ocenie. Wykonawca

moie zloiye tylko jednq ofert~ .
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5. Otwa rcie zloionych ofert na stqpi w siedzibie Zamawiajqcego w dniu 2 pa zdziernika 2017 roku
o godz. 14 IS.
6. Osoby uprawnione do porozumiewania

si~

z Wykonawcami :

•

Robert Krysiak - e-ma il: rkrysiak@gminababoszewo .pl

•

Radoslaw Paczkowski - e-mail: infrastruktura@gminababoszewo.pl .

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zamkni<:cia post<:powania

0

udzielenie zamowienie bez

rozstrzygni<:cia i podania przyczyny, jak rowniei dalszych negocjacji z Wykonawcq, ktory zloiy
najkorzystniejszq ofert<: lub uniewainienie post<:powania, bez prawa roszcze,; Wykonawcow do zwrotu
kosztow uczestnictwa w post<:powaniu (przygotowania oferty) .

Zaproszenie do ztoien ia oferty w

post~powaniu 0

udzielenie zamowienia publicznego zam ieszczono na

stro nie internetowej: www. bip.gmina baboszewo.pl i tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo w dniu

(

26 wrzesnia 2017 r.
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