Jawor, 20.05.2021 r.
IF.2600.5.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Zamawiający: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400
Jawor, NIP: 695-15-25-969, REGON: 390681124,
zaprasza do złożenia oferty handlowej na:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji – „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr
2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8 km”.
2. Przedmiot zamówienia – Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji – „Przebudowa
nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8 km”
z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń.
Przedmiot zamówienia ma na celu prawidłową realizację zadania inwestycyjnego - Przebudowa
nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8 km, gmina
Paszowice oraz gmina Bolków, powiat jaworski.
Lokalizacja planowanej inwestycji przedstawiona w załączniku nr 4 – plan orientacyjny.
Przedmiot zamówienia obejmuje :
1)

pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,

2) wykonanie przed przystąpieniem do sporządzania mapy do celów projektowych, ustalenia
punktów granicznych pasa drogowego. Jednostka Projektowa odpowiada za prawidłowe ustalenie
granic działek ewidencyjnych na etapie opracowania mapy do celów projektowych. Zamawiający
zwraca uwagę na konieczność rzetelnego opracowania mapy do celów projektowych ze szczególnym
uwzględnieniem ustalenia granic działek ewidencyjnych w spornych miejscach,
3) wykonanie projektów: budowlany, wykonawczy w zakresie drogi powiatowej 2815D wraz z
projektem odwodnienia i uwzględnieniem etapowania (w ilości 4 szt. oraz dodatkowo w liczbie
niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji i zgłoszeń),
4)

wykonanie inwentaryzacji istniejącego systemu odwodnienia drogi (rowy, studnie wpustowe

i rewizyjne, kolektory, przepusty drogowe),
5)

ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,

6)

lokalizacja kanału technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z tego obowiązku zgodnie z art. 39

ust. 6c ustawy o drogach publicznych,
7) projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót, projekt docelowej organizacji ruchu (tylko w
przypadku konieczności zmiany istniejącej organizacji ruchu (np. nowe przejście dla pieszych),
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8)

wykonanie dokumentacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót z uwzględnieniem

etapowania – 3 szt.,
9)

wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót – 3 szt.,

10) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, map,
uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa - niezbędnych do prawidłowego
i kompletnego wykonania inwestycji (w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne, decyzja środowiskowa
(o ile będą wymagane), prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót z uzyskaniem
zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia),
11) wykonanie maksymalnie trzykrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 3 lat od
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (aktualizacja w ciągu 7 dni od pisemnego wezwania
Zamawiającego),
12) udzielanie odpowiedzi związanych z przedmiotem zamówienia w trakcie postępowania
przetargowego (maksymalnie do 24 godz. od pisemnego wezwania Zamawiającego),
13) pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych, w formie kontaktu
elektronicznego oraz wizyt na budowie (z obowiązkiem wpisów do dziennika budowy przy każdej
wizycie), obejmujący również wykonanie (w razie zajścia takiej potrzeby) rysunków uzupełniających,
projektów zamiennych i dodatkowych w terminie niezwłocznym;
14) współpracę z Zamawiającym w celu wypracowania oczekiwanych rozwiązań, optymalnych
i uzasadnionych ekonomicznie.
15) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu do
złożenia oferty z dnia 20.05.2021 r. nr IF.2600.5.2021.

Ww. dokumentację należy ponadto przekazać Zamawiającemu w 1 egz. w wersji elektronicznej na
nośniku CD/DVD w formacie PDF i Ath.
Wstępne założenia do projektowania: dokumentacja ma obejmować przebudowę nawierzchni drogi
z budową odwodnienia jezdni (w tym udrożnienie rowów) na odcinku około 4.8 km na drodze
powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów, na działkach nr 661, obręb nr 0004 Lipa,
gmina Bolków, powiat jaworski oraz na działkach nr 130, 156, 131/1, 126/2, 131/2, obręb nr 0002
Jastrowiec, gmina Paszowice, powiat jaworski i na działce nr 232, obręb nr 0009 Pogwizdów, gmina
Paszowice, powiat jaworski.
Początek opracowania: skrzyżowanie działek nr 298 i 661, obręb nr 0004 Lipa, gmina Bolków, powiat
jaworski.
Koniec opracowania: skrzyżowanie działek nr 232 i 249/3, obręb nr 0009 Pogwizdów, gmina
Paszowice, powiat jaworski.
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Podstawowe dane techniczne
Proponowane parametry projektowe
• Prędkość projektowa: Vp = 40 km/h
• Ilość pasów ruchu: 2 pasy ruchu
• Rodzaj przekroju: uliczny daszkowy (na prostej)
• Rodzaj przekroju: uliczny jednostronny (na łuku)
• Szerokość jezdni na prostej: 5.00 m (2 x 2.50 m)
• Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%
• Pochylenie poprzeczne na łuku: i% (zgodnie z WT)
• Szerokość pobocza: od 2 x 0.50
• Kategoria ruchu: KR 1 (KR 2)
• Spadek podłużny: i% (zgodnie z WT)

Zakres robót budowlanych (propozycja):
- Jezdnia:
Przewiduje się remont nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej, geosiatki
przeciwspękaniowej, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej – łączna grubość nakładki to
minimum 10 cm.
- Zjazdy:
Aby umożliwić skomunikowanie terenów przyległych do remontowanej drogi zakłada się
wykonanie remontu zjazdów publicznych i indywidualnych. Zakres robót obejmuje ułożenie warstwy
wiążącej oraz warstwy ścieralnej. Zakłada się konieczność remontu ok. 20 zjazdów.
- Pobocza:
Na całym odcinku remontowanej drogi, zaprojektowano wzdłuż trasy dwustronne pobocze
szerokości 0.50 m.
- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
Wzdłuż remontowanej drogi, w miejscach niebezpiecznych, przewidziano bariery ochronne.
Mają one na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku zjechania pojazdów z jezdni.
- Przepusty:
W celu przeprowadzenia wód rowów przydrożnych i melioracyjnych pod remontowaną drogą,
zakłada się łącznie: przebudowę 3 istniejących pod koroną drogi przepustów na przepusty o
przekroju kołowym z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych; przebudowę 10 przepustów
pod zjazdami z rur polipropylenowych PP spiralnie karbowanych.

Odwodnienie drogi:
Zaplanowano remont istniejących rowów, polegający na ich oczyszczeniu z wyprofilowaniem
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skarp. Ze względu na konieczność prawidłowego odprowadzenia wody z korony drogi (na terenie
zabudowanym) zaprojektowano ścieki trójkątne (na długości około 500 m), które mają za zadanie
doprowadzenie wody do rowów przydrożnych. Ścieki przewidziano jako prefabrykowane, betonowe.

Proponowana konstrukcja nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni jezdni trasy głównej:
• 3 cm – warstwa ścieralna AC 11S 50/70
• 4 cm – warstwa wiążąca AC 16 W 50/70
• geosiatka przeciwspękaniowa
• min. 3 cm – warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 (średnio 100 kg/m2)
Konstrukcja nawierzchni zjazdów z masy:
• 4 cm – warstwa ścieralna AC 11S 50/70
• 4 cm – warstwa wiążąca AC 16 W 50/70
Konstrukcja pobocza:
• 10 cm – z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31.5.

Rozbiórka elementów dróg :
Planowana inwestycja spowoduje konieczność rozbiórek elementów dróg. Do rozbiórki
i demontażu przewidziano:
• frezowanie istniejącej nawierzchni na obiektach mostowych.
• przepusty
•oznakowanie pionowe.

Uwaga:
Należy uwzględnić budowę kanałów technologicznych lub uzyskać zwolnienie z tego obowiązku
zgodnie z art. 39 ust. 6c ustawy o drogach publicznych.
Przed sporządzeniem oferty zaleca się także wizję w terenie w celu precyzyjnego oszacowania
kosztów dokumentacji technicznej.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy
prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, prawo wodne,
prawo ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo autorskie i
prawa pokrewne, rozporządzenie ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie, itp. wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz obowiązującymi
Polskimi Normami. Ponadto opracowana dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania
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określone m.in. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ws.
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ws.
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury ws. określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.
3. Termin i miejsce dostarczenia zamówienia:
1) wykonanie i wydanie kompletnego opracowania w terminie do dnia 30.10.2021 r.
2) uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót
w terminie do dnia 30.12.2021 r.
Miejsce dostarczenia zamówienia - siedziba Zamawiającego.
4. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie (w załączniku nr 1 - formularz
ofertowy) cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie
liczbowym i słownie). Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania,
w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym,
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. Sposób płatności: 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod
względem merytorycznym i finansowym faktury, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru bez
uwag i przekazaniu kompletu dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia.
6. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2021 r. do godz. 1500
1) W Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, Biuro Obsługi Klienta (parter)/urna do
składania korespondencji,
2) Pocztą elektroniczną na adres: p.sawicki@powiat-jawor.pl,
3) Na wskazany adres za pośrednictwem operatora pocztowego. Ofertę należy umieścić w kopercie
(opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł
zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji – „Przebudowa nawierzchni drogi
powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8 km”.
7. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1) wypełniony podpisany załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
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2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem).
3) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (załącznik nr 2) w celu
realizacji zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej,
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zażąda od Wykonawcy poświadczeń ich
doświadczenia zawodowego oraz kserokopii uprawnień i aktualnych zaświadczeń o
przynależności do izby zawodowej.
4)

Wykaz wykonanych usług w zakresie projektowania dróg/chodników (budowy i/lub

przebudowy) zrealizowanych przez wykonawcę (lub osobę, którą w ramach zamówienia będzie
dysponował, tożsamą z zał. nr 2) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 3)
co najmniej dwóch usług o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia (tj. projekty dróg,
chodników, skrzyżowań), wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa została wykonana
należycie.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

8. Oświadczenia:
Wykonawca składający ofertę jednocześnie oświadcza, że:
- zapoznał się z zakresem zadania określonym w zaproszeniu do złożenia oferty i nie wnosi do
niego zastrzeżeń, w razie wybrania jego oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia na
warunkach określonych w niniejszym postępowaniu;
- zdobył wszelkie informacje, konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania zadania
oraz, że wycenił wszystkie niezbędne prace do prawidłowego wykonania zadania;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem zdolnym do wykonania
zamówienia. Zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.
- Wykona całość zadania w terminach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty;
- zapoznał się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych (załącznik do
postępowania).
- zapoznał się z projektem umowy, akceptuje jej warunki i zobowiązuję się w przypadku wyboru
jego oferty do zawarcia umowy zgodnie z jej zapisami

9. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena 100 % za całość usługi.
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10. Kontakt z zamawiającym:
Mariusz Żydziak: e-mail: m.zydziak@powiat-jawor.pl
Paweł Sawicki: e-mail: p.sawicki@powiat-jawor.pl
Ewentualne zapytania do treści ogłoszenie wyłącznie w formie pisemnej.
10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
b) Niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny,
c) wezwania do uzupełnienia niekompletnej oferty,
d) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego postępowania

12. Zamówienie zostanie przeprowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych – zgodnie z art. 2 tej ustawy.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz osób
3. Wykaz wykonanych usług
4. Plan orientacyjny
5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
6. Projekt umowy
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