
1 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Grabowiec, dn.23.08.2019 r.  

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/7/2019 

dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi 

gminnej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi  700, 706, 737, 701, 719 i 107/3,  

położonej  w miejscowości Bereść. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Gmina Grabowiec, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec 

NIP 9222942983 

REGON 950368492 

tel. 84 651 24 74 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia składa się z czterech części: 

1. Część I zamówienia 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami na budowę drogi gminnej dojazdowej 

stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 700 i 706, położoną                           

w miejscowości Bereść, o długości ok. 1,6 km i szerokości 3,5 m oraz budowę drogi 

gminnej lokalnej stanowiącą działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 737,  o długości 

0,750 km i szerokości 5,5 m w miejscowości Bereść. 

1.2 Założenia wstępne do projektowania: 

1.2.1 projektowana droga zlokalizowana jest na terenie miejscowości Bereść działki  

 ewidencyjne numer 700, 706 i 737, gmina Grabowiec, powiat zamojski, 

 województwo lubelskie; 
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1.2.2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 

 Grabowiec przedmiotowa droga zaliczona jest do klasy drogi dojazdowej           

 i lokalnej, 

1.2.3 szerokość terenu drogi w liniach rozgraniczających od 13,0 m do 20,0 m; 

1.2.4 długość projektowanej drogi; ok. 1,6 km, szerokość jezdni 3,5 m, liczba jezdni 

1 z mijankami oraz długość drogi ok. 0,750 km, szerokość 5,5m, liczba jezdni 

1 z mijankami,  

1.2.5 projektowana droga winna spełniać warunki techniczne dla dróg klasy 

dojazdowej i lokalnej określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu             

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j.: Dz. U z 1999 r., 

Nr 44, poz. 430 z późn. zm.). 

1.3 Zakres zamówienia obejmuje: 

1.3.1 uzyskanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania projektu 

  budowy drogi; 

1.3.2 opracowanie koncepcji budowy drogi wraz z odwodnieniem powierzchniowym 

  i uzgodnienie jej z Zamawiającym; 

1.3.3 opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branży drogowej:  

 budowa jezdni, 

 budowa skrzyżowań (zapewnienie sytuacyjnego i wysokościowego włączenia 

do dróg gminnych), 

 przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, 

 budowa zjazdów indywidualnych i dojść pieszych do działek i posesji, 

 odwodnienie jezdni,  

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (m. in. oznakowanie pionowe, 

elementy BRD), 

 w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, na płycie 

CD lub DVD w formacie *pdf lub *jpg w ilości 1 egzemplarza, projekt musi spełniać 

wymogi określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                

(t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.); 

1.3.4            opracowanie dokumentacji geotechnicznej (jeśli będzie konieczne                     

to wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu 

geotechnicznego), w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji 
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elektronicznej, na płycie CD lub DVD w formacie *pdf lub *jpg w ilości  

1 egzemplarza, dokumentacja musi odpowiadać wymaganiom określonym  

w Rozporządzeniu Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463); 

1.3.5 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

1.3.6 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w ilości       

2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, na płycie CD 

lub DVD w formacie *pdf lub *jpg w ilości 1 egzemplarza, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót muszą być zgodne z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (t. j., Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.); 

1.3.7 opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu projektowanej 

  drogi w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, 

  na płycie CD lub DVD w formacie *pdf lub *jpg w ilości 1 egzemplarza, 

  projekt stałej organizacji ruchu winien być zgodny z wymaganiami  

  określonymi w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z 23 września 2003 r. 

  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach           

  oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, 

  poz. 1729); 

1.3.8 opracowanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej, na płycie CD lub DVD w formacie *pdf lub *jpg 

w ilości 1 egzemplarza, przedmiar robót winien zawierać zestawienia 

przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem  

i odniesieniem do stosowanych pozycji specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót lub wskazanie podstaw ustalających szczegółowy opis,  

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

1.3.9 opracowanie kosztorysu inwestorskiego w ilości 2 egzemplarzy w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej, na płycie CD lub DVD w formacie 

*pdf lub *jpg w ilości 1 egzemplarza, kosztorys inwestorski winien być 

sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 
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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 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) 

1.3.10 opracowanie projektu zagospodarowania terenu w ilości 2 egzemplarzy           

  w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, na płycie CD lub DVD         

  w formacie *pdf lub *jpg w ilości 1 egzemplarza, 

1.3.11 opracowanie projektu kolizji ( jeśli będzie wymagany ), w ilości 3 egzemplarzy 

  w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, na płycie CD lub DVD         

  w formacie *pdf lub *jpg w ilości 1 egzemplarza, 

1.3.12 opracowanie dokumentacji związanej z wycinką drzew m.in. inwentaryzacja 

  zadrzewień, plan wyrębu, projekt nasadzeń zastępczych (jeśli będzie  

  wymagane), 

1.3.13 opracowanie operatu wodnoprawnego na urządzenia wodne wraz z uzyskaniem 

  pozwolenia wodnoprawnego na przedmiotowe urządzenia, w ilości                   

  1 egzemplarza w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, na płycie CD 

  lub DVD w formacie *pdf lub *jpg w ilości 1 egzemplarza, 

1.3.14 uzyskanie decyzji środowiskowej, 

1.3.15 uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich innych wymaganych 

  uzgodnień, pozwoleń i decyzji służących uzyskaniu decyzji pozwolenia         

  na budowę, 

1.3.16 złożenie w siedzibie Zamawiającego kompletnej dokumentacji do uzyskania 

  pozwolenia na budowę. 

1.3.17 szerokość przedmiotowej drogi musi być spójna zarówno z szerokością  

  wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, jak i faktycznymi warunkami 

  terenowymi.  

 

2. Część II zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

na budowę drogi gminnej o długości ok. 0.400 km i szerokości 3.5m. w miejscowości 

Bereść, działka ewidencyjna numer 701. 

3. Część III zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej     

na budowę drogi gminnej o długości ok. 0.240 km i szerokości 3.5m. w miejscowości 

Bereść, działka ewidencyjna numer 719.  
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4. Część IV zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej   

na budowę drogi gminnej o długości ok. 0.140 km i szerokości 3.5m w miejscowości 

Bereść, działka ewidencyjna numer 107/3.  

 

5. Przedmiot zamówienia dla pkt. 2, 3 i 4 obejmuje ten sam zakres opracowania,  

w skład którego wchodzi: 

5.1 opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w branży drogowej: 

 budowa jezdni 

 budowa skrzyżowań (zapewnienie sytuacyjnego i wysokościowego włączenia 

do drogi powiatowej 3230L), 

 przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, 

 budowa zjazdów indywidualnych i dojść pieszych do działek i posesji, 

 odwodnienie jezdni,  

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (m. in. oznakowanie pionowe, 

elementy BRD), 

 w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, na płycie 

CD lub DVD w formacie *pdf lub *jpg w ilości 1 egzemplarza, projekt musi spełniać 

wymogi określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                

(t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 

5.2   opracowanie kosztorysu inwestorskiego w ilości 2 egzemplarzy w wersji 

 papierowej oraz w wersji elektronicznej, na płycie CD lub DVD w formacie *pdf 

 lub *jpg w ilości 1 egzemplarza, kosztorys inwestorski winien być sporządzony 

 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 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 2004 r., 

 Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.), 

5.3  opracowanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej                

 oraz w  wersji elektronicznej, na płycie CD lub DVD w formacie *pdf lub *jpg w ilości 

 1 egzemplarza, przedmiar robót winien zawierać zestawienia przewidywanych           

 do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz 

 z ich szczegółowym opisem i odniesieniem do stosowanych pozycji specyfikacji 
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 technicznej wykonania i odbioru robót lub wskazanie podstaw ustalających 

 szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek  przedmiarowych 

 robót podstawowych, 

5.4  Uzyskanie map zasadniczych, 

5.5  opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w ilości                   

 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, na płycie CD         

 lub DVD w formacie *pdf lub *jpg w ilości 1 egzemplarza, specyfikacje techniczne 

 wykonania i odbioru robót muszą być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia 

 Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

 dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

 budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  (t. j., Dz. U. z 2013 r.,     

 poz. 1129 z późn. zm.); 

5.6  opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu projektowanej drogi      

 w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, na płycie 

 CD lub DVD w formacie *pdf lub *jpg w ilości 1 egzemplarza, projekt stałej 

 organizacji ruchu winien być zgodny z wymaganiami określonymi                               

 w Rozporządzeniu Ministra  infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie 

 szczegółowych warunków zarządzania  ruchem na drogach oraz wykonywania 

 nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003  r. Nr 177, poz. 1729); 

5.7  opracowanie dokumentacji związanej z wycinką drzew m.in. inwentaryzacja 

 zadrzewień, plan wyrębu, projekt nasadzeń zastępczych (jeśli będzie wymagane), 

5.8  złożenie w siedzibie Zamawiającego kompletnej dokumentacji do uzyskania 

 pozwolenia na budowę. 

  

 Projekty budowlano-wykonawcze powinny zawierać część opisową wraz z 

obliczeniem ilości robót ziemnych, zestawieniem materiałów oraz część rysunkową 

zawierającą m.in. sytuację, przekroje normalne oraz podłużne (profile), przekroje poprzeczne 

wykonane            w stopniu umożliwiającym obliczenie robót ziemnych oraz w miejscach 

charakterystycznych obiektu liniowego (łuki poziome, załomy niwelety itp.), szczegóły detali 

drogowych, zjazdów, elementów odwodnienia. 
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III. Termin, sposób i warunki wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 20 grudnia 2019 r. 

2. Termin zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 14 dni        

od otrzymania faktury VAT. 

3. Zamówienie powinno być zgodne z obowiązującymi normami i wymogami prawnymi 

w tym zakresie.  

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Oferent powinien sporządzić ofertę w formie pisemnej, w języku polskim                   

na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania. 

2. Oferta musi zawierać: 

a) Pełną nazwę oferenta, 

b) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres email oraz numer NIP, 

c) Cenę oferty przedstawionej, jako wartość brutto przedmiotu zamówienia.   

Cena winna być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc             

po przecinku. Cena powinna obejmować wszelkie koszty, które mogą pojawić 

się na etapie projektowania.  

d) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione                         

do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis 

musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. 

3. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.  

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na wykonanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi gminnej w miejscowości 

Bereść.. Nie otwierać do 05 września 2019 r. do godz. 1400” w terminie do dnia  

05 września 2019 r. do godz. 1345 w sekretariacie Urzędu Gminy w Grabowcu               

ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec pow. zamojski woj. lubelskie osobiście lub drogą 

pocztową       na powyższy adres. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone składającym 

bez otwierania. 

3. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 




