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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ 

na realizacj~ zadania pn. 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
"Przebudowa drogi krajowej nr 50 polegaj21ca oa budowie ci21gu pieszo-rowerowego w 

miejscowo~ci Nacpolsk" 

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z do. 29.01.2004 r. Prawo zamowien pubIiczoych 
(tj. Dz. U. z· 2015 r. poz. 2164, z pom. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamowien publiczoych 
o w8l1osci szaewakowej nieprzekraczaj21cej rOwnowarto~ci kwoty 30 000 euro w U~e 
Gminy w Nanuzewie z wyhfc:zeniem jedoostek orgaoizacyjDyeh (Zarz2}dzeaie or 1412014 
W6jta Gmiay Naruszewo z do. 16.04.2014 r.) Zamawiaj21cy - Gmina Naruszewo z siedzib21 
w Naruszewie 19A, 09 - 152 Naruszewo zaprasza Wykonawe~ do zloienia oferty ceoowej 
w przedmi.otowym posttpowaniu 0 udzieleoie zam6wieoia publiczoego. 

ZAMAWIAJACY 

GMINA NARUSZEWO 
reprezentowana przez Beater PierSciIisk§ - W 6jta Gminy Naruszewo 

TERMINY 

Skladanie ofert: do do. 29.08.2017 r., do godz.l0.00 

Miejsce publilcacji zaproszenia do zlotenia oferty cenowej: 
• strona intemetowa Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiajllcego - http://Jl&1Wllszcwo.biJ.cq.pV w zakladce 

Postt}powaniao udzielenie zamowimia publicznego poniiej 30 000 euro, 
• tablica OglOSzeD w miejscu publicznie dostwnym w siedzibie Zamawiajllcego. 
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RozdzialI Nazwa oraz adres Zamawiaj.cego 

GmiDa Naruszewo 
ZAMAWIAJ4CY Naruzewo 19A 

I 09 - 152 NlIIWZeWo 
REPREZENTOWANAl'RZEZ BeIlte PiericiDska  W6ita GmiDv NarDi'i.eWo 

NIP 567-17-89--052 
REGON 130378278 
Telefon 23663 1051 
Fax 23663 1051 wew. 34 
Dni i_godziny urz~dowania od poniedzialku do piatku w godz. 800 - 1600 

Adres pocz!y elektronicznei (e-mail) 
-

u2IlaruszeWOlalViD. wO.DI 

~ Rozdzialn [!!ib adzielenia zam6lrieDia 

Podstawa prawn a udzielenia zam6wienia pUblicznego: art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 L Prawo zam6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pozn. zrn.) oraz 
Regulaminu udzielania zam6wien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej 
rownowartosci kwoty 30000 euro w Urzydzie Grniny w Naruszewie z wylqczeniem jednostek 
organizacyjnych (Zarzqdzenie nr 1412014 Wojta Gminy Naruszewo z dn. 16.04.2014 L). 

Rozdzial m 

Przedrniot zam6wienia zgodnie ze Wsp6lnym Slownikiem Zarnowien (CPV): 
71320000-7 Uslugi iniynieryjne w zakresie projektowania 

1) 	 Przedmiotern zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujqcej przebudowie 
drogi krajowej nr 50 polegajqca na budowie ciqgu pieszo-rowerowego w miejscowosci 
Nacpolsk, na odcinku od 48+ 1 00 do km 49+643 . 

2) 	 Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 
Oddzial w Warszawie, przy ul. Minskiej 25, 03-808 Warszawa (zwanq GDDKiA) na podstawie 
porozumienia 0 wsp61pracy partnerskiej nr: 13/2017 z dnia 23.06.2017 L 

3) 	 W przypadku gdy zakres inwestycji wykracza poza pas drogowy drogi krajowej, Wykonawca 
winien podjqc wszelkie czynnosci, dzialajqc z upowaznienia Gminy Naruszewo i GDDKiA, 
sluZqce uzyskaniu tytulu prawnego do dysponowania przez GDDKiA prawern do gruntu na cele 
budowlane, w postaci uzyskania od wlascicieli nieruchomosci um6w UZyczenia ze zgodq na 
budowy chodnika przy drodze krajowej, urnozliwiajqcych realizacjy inwestycji. 

4) 	 Dzialajqc z upowaZnienia Grniny oraz GDDKiA Wykonawca opracuje i uzgodni 
z wlaScicielarni wlaSciwych sieci dokumentacjy techniczn'h umozliwiajqcq przelozenie 
lub zabezpieczenie urzqdzen lub obiektow, w przypadku wystqpienia jakichkolwiek kolizji, 
w zwiqzku z realizowanq inwestycjq. 

5) 	 Wykonawca przedloZy GDDKiA celem uzgodnienia projekt budowlany oraz uzyska 
zatwierdzenie stalej organizacji ruchu. 

6) 	 Wykonawca udzieli GDDKiA autorskich praw zaleznych dla dokumentacji projektowej 
urnozliwiajqcych korzystanie z dokumentacji oraz dokonywanie jej przerobek w tyrn 
w szczeg6lnosci na rozporzq.dzanie ta dokurnentacjq. 

7) Wykonanie uslugi obejrnuje przekazanie Zarnawiajqcemu nastypujqcych opracowafl. w formie 
. .

papleroweJ: 
a) projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz. , 
b) Projekt stalej i czasowej organizacji ruchu - 3 egz., 
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t - 2 egz., 
d) przedrniar rob6t wraz z kosztorysern inwestorskim (do kosztorysu nalezy zalqczyc tabely 

wartosci elernentow scalonych) - 1 egz. , 
e) opracowania wchodzqce w sklad dokumentacji projektowej nalezy sporzqdzic takZe 
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w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku elektronicznym; wersja elektroniczna musi bye 
tozsama z wersj~ papierow~; Wykonawca odpowiada za zgodnose wersji elektronicznej 
z opracowaniem pisemnym (papierowym). 

8) W zakres zamowienia wchodzi rowniez uzyskanie: 
a) wypisow z ewidencji gruntow dla dzialek ewidencyjnych, po ktorych przebiegae bydzie 

trasa projektowanej sieci , 
b) oswiadczen wszystkich wlascicieli terenu (dzialek ewidencyjnych) deklaruj~cych zgody na 

wejscie w teren w celu budowy, 
c) 	opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwi¥an projektowych w zakresie wymaganym do 

uzyskania zgloszenia zamiaru wykonania robot lub pozwolenia na budowy zgodnie z 
obowi~zuj~cym prawem budowlanym, 

d) 	w razie koniecznosci, wykonanie inwentaryzacji zieleni niezbydnej do ewentualnej wycinki. 
9) Ponadto na zakres przedsiywziycia sklada siy: 

a) sporz~dzenie wniosku 0 wydanie decyzji 0 lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
b) wrysowanie proponowanego przebiegu ci~gu pieszo-rowerowego, 
c) sporz~dzenie wykazu stron postypowania (obryb, numer dzialki, wlasciciel). 

10) Zaleca siy, aby Wykonawca zgromadzil wszelkie niezbydne informacje, ktore mog~ bye 
konieczne do opracowania dokumentacji, l~cznie z dokonaniem wizji lokalnej terenu rob6t i 
zapoznaniem siy ze stanem istniej~cym. 

11) Mapy do celow projektowych w skali 1: 1000 Wykonawca otrzyma w dniu podpisania umowy. 
12) Wykonawca zobowi¥any jest zapewnie udzial w opracowaniu projektu os6b posiadaj~cych 

uprawnienia budowlane do projektowania w niezbydnych specjalnosciach oraz wzajemne 
skoordynowanie techniczne wykonywanych przez te osoby opracowan projektowych. Osoby, 
ktore byd~ projektowae powinny posiadae stosowne doswiadczenie zawodowe, potencjal 
wykonawczy oraz odpowiednie kwalifikacje. Zamawiaj~cy wymaga dysponowania osoba 
posiadaj~c~ uprawnienia specjalnosci inZynierii drogowej. W przypadku wyst~pienia kolizji z 
urz~dzeniami wodnymi, teletechnicznymi lub energetycznymi Wykonawca zapewni udzial 
osob posiadaj~cych uprawnienia do wykonywania projekt6w w przedmiotowych niezbydnych 
specjalizacjach. 

13) Sporz~dzona przez Wykonawcy dokumentacja projektowa, sruzye bydzie do opisu przedmiotu 
zamowienia na roboty budowlane i powinna bye zgodna z dyspozycj~ art. 29 ustawy Prawo 
zamowien publicznych (przedmiotu zam6wienia nie mozna opisywae przez wskazanie znakow 
towarowych, patentow lub pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfik~ przedmiotu 
zamowienia oraz za pomoc~ dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu 
towarzysz~ wyrazy "lub rownowaZny", przy czym udowodnienie rownowaznosci spoczywa na 
Wykonawcy zamowienia). 

14) Wykonawca zobowi~zany jest do: 
a) uzgadniania na biez~co z Zamawiaj~cym oraz GDDKiA szczegol6w rozwi¥ail. 

technicznych, materialowych i kosztowych dla zakresu prac budowlanych byd~cych do 
wykonania na podstawie dokumentacji projektowej stanowi~cej przedmiot zam6wienia; 
Wykonawca uwzglydni zastosowanie rozwi~zail. standardowych skutkuj~cych optymalizacj~ 
koszt6w, 

b) informowania Zamawiaj~cego 0 wyst~pieniu istotnych problem6w, ktorych Wykonawca, 
mimo dolozenia nalezytej starannosci nie bydzie w stanie rozwi~zae we wlasnym zakresie, 
celem nie dopuszczenia do opoznien, 

c) Strony byd~ wspolpracowae, konsultuj~c wzajemnie swoje uwagi i propozycje dotyczqce 
dokumentacji i doloz~ starail. dla usuniycia ewentualnie powstalych utrudnien hamuj~cych 
prace projektowe. 

15) Przedmiot zamowienia naleZy wykonae zgodnie z obowi¥uj~cymi przepisami prawa, normami 
oraz zasadami wsp6lczesnej wiedzy technicznej. 

16) W przypadku niekompletnosci dokumentacji, Wykonawca bydzie zmuszony do wykonania 
dokumentacji uzupelniaj~cej i pokrycia w calosci kosztow jej wykonania. 

17) Wykonawca zobowi¥any bydzie do pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot 
budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4) 



ZAPROSZENIE DO ZLOlENIA OFERTY CENOWEJ 

na realizacjc; zadania pn. 


Wykonanie dokumenlacji projektowej dla zadania pn. 

"przebudowa drogi krajowej nr 50 polegaj~ca na budowie ci~ pieszo-rowerowego w miejscowo$ci Nacpolsk" 


ustawy Prawo budowlane. 

18) Integralnq czyse zaproszenia stanowi projekt umowy (Zalqcznik nr 2 do zaproszenia). 


IRozdzial IV ITermin realizacji zam6wienia 

1. 	 Termin rozpocz~cia realizacji przedmiotu zam6wienia - niezwlocznie po podpisaniu umowy. 
2. 	Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zam6wienia - do dn. 20.12.2017 r. 

[ RozdzialV IOpis sposobu przygotowania oferty 

1. 	Ka.zdy Wykonawca moze zlozye tylko jednq oferty. Oferta musi bye sporzqdzona w jyzyku 
polskim, z zachowaniem fonny pisemnej. Dokumenty sporzqdzone w jyzyku obcym Sq skladane 
wraz z tlumaczeniem na jyzyk polski. 

2. 	Do oferty nalezy zalqczye: 

a) fonnularz ofertowy (Zalqcznik Nr 1 do zaproszenia), 

b) niezbydne pelnomocnictwa, jezeli zostaly udzielone. 


3. 	Oferta wraz z zalqcznikami musi bye podpisana przez osoby/y upowaznionq/e do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z tresciq dokumentu okreslajqcego status prawny 
Wykonawcy lub treSciq zalqczonego do oferty pelnomocnictwa. Jezeli osobalosoby podpisujqca 
oferty dziala na podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo musi w swej tresci 
jednoznacznie wskazywae uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty nalezy zalqczye oryginal 
lub poswiadczon~ za zgodnosc z oryginalem kopi~ stosownego pelnomocnictwa udzielonego 
przez osoby do tego upowa:inione. 

4. 	Dokumenty wchodzqce w sklad oferty mogq bye przedstawiane w fonnie orygina16w lub kopii 
poswiadczonych przez Wykonawcy "ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM". Oswiadczenia 
sporzqdzane na podstawie wzor6w stanowiqcych zalqczniki do niniejszego Zaproszenia powinny 
bye zlozone w fonnie oryginalu. 

5. 	Zamawiajqcy moze zqdae przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii 
dokumentu wylqcznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawcy kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wqtpliwosci co do jej prawdziwosci. 

6. 	 Podpis nieczytelny powinien bye dodatkowo opatrzony pieczqtkq imiennq. 
7. 	 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa 0 pieczqtkach, Zamawiajqcy dopuszcza zlozenie 

czytelnego zapisu 0 tresci pieczyci zawierajqcego, co najmniej, oznaczenie nazwy (finny) 
i siedziby. 

8. 	Wszelkie miejsca w ofercie, w kt6rych Wykonawca nani6s1 poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie tresci (czyli wylqcznie w miejscach, w kt6rych jest to dopuszczone przez 
Zamawiajqcego) mUSZq bye parafowane przez osoby (osoby) podpisujqcq (podpisujqce) oferty. 

9. 	 Zaleca siy ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz polqczenie dokument6w stanowiqcych 
trese oferty w spos6b uniemozliwiajqcy dekompletacjy. 

iRozdzial VI IKryterium wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. 	 Kryterium wyborn najkorzystniejszej oferty, jest najnizsza cena oferty. 

Znaczenie kryterium najni:iszej ceny -100 %. 

Przy ocenie wysokosci proponowanej ceny najwyzej bydzie pUnktowana oferta proponujqca 
najnizszq ceny za wykonanie przedmiotu zam6wienia, pozostale oferty bydq przeliczane wg 
wzorn: 

Cena najni:iszej oferty (zl) 

CENA = ------------------------------------------- X 100,00 pkt X 100% 


Cena oferty badanej (zl) 


Maksymalna liczba pUnkt6w otrzyrnana za to kryterium wynosi 100. 

2. 	Zamawiajqcy udzieli niniejszego zam6wienia Wykonawcy, kt6ry otrzyma najwiykszq ilose 
pUnkt6w stanowiqcq sumy punkt6w uzyskanych w poszczeg6lnym kryterium oceny oferty. 
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3. Wyliczenia punktow byd~ dokonywane z dokladnosci~ do dwoch miejsc po przecinku, wedlug 
zasady matematycznej, iz wartosci 1-4 zaokr~gla siy w dol, a wartosci 5-9 zaokr~gla siy w gory. 

IRozdzial VIll IOpis sposobu obliczenia ceny 

1. 	KaZdy z Wykonawcow moze zaproponowae tylko jedn~ ceny i nie moze jej zmienie. Nie 
prowadzi siy negocjacji w sprawie ceny. 

2. 	 lako ceny nalezy rozumiee wartose wyraZon~ w jednostkach pieniyznych, ktor~ kupuj~cy jest 
obowi~zany zaplacie przedsiybiorcy za towar lub uslugy. 

3. 	Ceny oferty Wykonawca wpisuje na formularzu oferty (Za/qcznik Nr 1 do Zaproszenia). Podana 
w ofercie cena musi bye wyrazona w PLN. Cena musi uwzglydniae wszystkie wymagania 
niniejszego Zaproszenia oraz obejmowae wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu 
nalezytej oraz zgodnej z obowi¥uj~cymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia. 

4. Cena 	 oferty musi zawierae wszystkie koszty niezbydne do zrealizowania zamowienia, 
wynikaj~ce wprost z wytycznych Zaproszenia. Cena oferty musi obejmowae calkowity koszt 
wykonania zamowienia, w tym rowniez wszelkie koszty towarzys~ce wykonaniu przedmiotu 
zamowienia, zgodnie z obowi¥uj~cymi przepisami. 

5. 	Wykonawca jest zobowi~zany przewidziee wszystkie okolicznosci wplywaj~ce na 
wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominiycie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy, nie moze bye podstaw~ do z~dania zmiany wynagrodzenia. 

6. 	 Cena oferty obejmuje wszelkie naklady i koszty, w tym podatek V AT w obowi¥uj~cej 
wysokosci, jakie poniesie Wykonawca w zwi¥ku z realizacj~ zamowienia. Prawidlowe 
ustalenie stawki podatku V AT lezy po stronie Wykonawcy. 

7. 	 Wszystkie wartosci winny bye liczone do dwoch miejsc po przecinku. Kwoty zaokr~gla siy do 
pelnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija siy, a koncowki 0,5 grosza 
i wyzsze zaokr~gla siy do 1 grosza. 

8. 	 Wszystkie ceny okreslone przez Wykonawcy zostan~ ustalone na okres waZnosci umowy i nie 
byd~ podlegaly zmianom, poza ustawow~ zmian~ stawki podatku V A T w taki sposob, ze zmiana 
wysokosci podatku wplynie na wartose brutto zamowienia. 

9. 	 lezeli zlozono oferty, ktorej wybor prowadzilby do powstania u Zamawiaj~cego obowi¥ku 
podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towarow i uslug, zamawiaj~cy w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i uslug, ktory mialby 
obowi¥ek rozliczye zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladaj~c o ferty , informuje 
Zamawiaj~cego, czy wybor oferty bydzie prowadzie do powstania u Zamawiaj~cego obowi¥ku 
podatkowego, wskazuj~c nazwy (rodzaj) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub swiadczenie 
bydzie prowadzie do jego powstania, oraz wskazuj~c ich wartose bez kwoty podatku. 

1O. Zamawiaj~cy w celu ustalenia czy oferta zawiera raz~co nisk~ ceny, moze zwrocie siy do 
Wykonawcy 0 udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotycz~cych elementow oferty 
maj~cych wplyw na wysokose ceny. 

lRozdzial IX IWarunki pos~powania 

1. 	 W niniejszym postypowaniu nie stosuje siy przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych. 
2. 	Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do: 

a)z~dania szczegolowych informacji i wyjasnien od Wykonawcow na kazdym etapie 
postypowania, 

b )zmiany terminu skladania ofert, 
c)poprawiania w ofercie oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych z uwzglydnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwlocznie zawiadamiaj~c 0 tym 
Wykonawcy, ktorego oferta zostala poprawiona. 

3. 	Oferta zlozona po terminie lub w niewlaSciwym miejscu i wymaganej formie nie podlega ocenie. 
4. 	Zamawiaj~cy moze wezwae Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie zlozyli 

wymaganych oswiadczen, dokumentow lub pelnomocnictw albo ktorzy zlozyli wymagane 
oswiadczenia i dokumenty, zawieraj~ce blydy lub ktorzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, 
do ich zlozenia w wyznaczonym terminie. 
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5. 	 Zamawiaj,!-cy niezwlocznie po wybraniu oferty albo uniewa.znieniu postypowania bez dokonania 
wybom, powiadomi na pismie Wykonawcow 0 jego wyniku. 

6. Zamawiaj,!-cy uniewazni postypowanie: 
a) jezeli cena najkorzystniejszej oferty bydzie przewyzszac kwoty, ktor,!- Zamawiaj,!-cy zamierzal 

przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiaj,!-cy bydzie mogl zwiykszyc ty 
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 

b) w przypadku nie zlozenia co najmniej jednej oferty, 

c) jesli postypowanie obarczone bydzie niemozliw,!- do usuniycia wad'!-. 


7. 	 Zlozenie oferty niezgodnej z niniejszym Zaproszeniem do zlozenia oferty cenowej oraz brak 
wymaganych dokumentow, skutkowac bydzie odrzuceniem oferty. 

8. 	 Wyklucza siy Wykonawcy, ktory nie wykazal spelniania warunkow udzialu w postypowaniu, 
ajego oferty uznaje siy za odrzucon'!-. 

9. 	Zamawiaj,!-cy w celu ustalenia czy oferta zawiera raz'!-co nisk,!- ceny, moze zwrocic siy 
do Wykonawcy 0 udzielenie w okreslonym tenninie wyjasnien dotycz'!-cych elementow oferty 
maj,!-cych wplyw na wysokosc ceny. 

10. 	 W przypadku, gdy cena calkowita oferty jest nizsza 0 co najmniej 30% od: 
a) wartosci szacunkowej zamowienia powiykszonej 0 nalezny podatek od towarow i uslug, 

ustalonej przed wszczyciem postypowania, 
b) sredniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert, 
Zamawiaj,!-cy zwraca siy 0 udzielenie wyjasnien, chyba ze rozbieznosc wynika z okolicznosci 
oczywistych, ktore nie wymagaj,!- wyjasnienia. 

11. 	 Zamawiaj,!-cy niezwlocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie intemetowej infonnacje 
dotycz'!-c'!-: 
a) kwoty, jak,!- zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, 
b) finn oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty w tenninie, 
c) ceny oraz pozostalych kryteriow oceny ofert. 

12. 	 Zamawiaj,!-cy niezwlocznie zwraca oferty, ktora zostala zlozona po tenninie, zawiadamiaj,!-c 
wykonawcy 0 zlozeniu oferty po tenninie. 

RozdzialX Informacje 0 formalnosciach, jakie powinny zostac dopeinione po wyborze 
ofertv w celu zawarcia umowv w sDrawie zamowienia Dubliczne20 

1. 	 Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowi'!-zany jest 
do zawarcia umowy z Zamawiaj,!-cym. 

2. 	 Tennin zwi,!-zania ofertq. w przedmiotowym postypowaniu wynosi 30 dni licz'!-c od dnia 
skladania ofert. 

3. 	 Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj,!-cy wezwie niezwlocznie Wykonawcy, ktory 
zlozyl najkorzystniejsz,!- oferty do zawarcia umowy. 

4. 	 lezeli Wykonawca uchyla siy od zawarcia umowy, Zamawiaj,!-cy moze zawrzec umOWy 
z Wykonawc'!-, ktorego oferta byla nastypna w kolejnosci, pod warunkiem, ze nie uplyn,!-l tennin 
zwi,!-zania ofertq.. 

zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzeniaRozdzialXI 
osteDowania 0 udzieleni zamowienia 

Istotne postanowienia, ktore zostan,!- wprowadzone do tresci zawieranej umowy, zawarto 
w projekcie umowy, ktory stano wi Zalqcznik nr 2 do zaproszenia. 

[ Rozdzial XII ~sci zamowienia 

Zamawiaj,!-cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czysciowych. 

IRozdzial XIII [ Podwykonawstwo 

1. 	 Wykonawca moze zlecic Podwykonawcom wykonanie czysci zamowienia byd,!-cej przedmiotem 
umowy. 



ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ 

na realizacjy zadania pn. 


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

,,Przebudowa drogi krajowej nr 50 polegajqca na budowie ciqgu pieszo-rowerowego w miejscowosci Nacpolsk" 


2. 	 Wykonywanie cZysci zam6wienia, 0 kt6rej mowa w Ust. 1 przy pomocy Podwykonawc6w 
odbywa siy na zasadach okreslonych w art. 647 Kodeksu cywilnego. 

3. 	 Zamawiaj~cy nie dokonuje zastrzezenia w zakresie obowi~ku osobistego wykonania przez 
Wykonawcy kluczowych czysci zam6wienia. 

4. 	 Zamawiaj~cy z~da wskazania przez Wykonawcy w formularzu oferty czysci zam6wienia, kt6rej 
wykonanie zamierza powierzyc Podwykonawcy lub podania przez Wykonawcy nazw (firm) 
Podwykonawc6w. 

5. 	 Przez umowy 0 podwykonawstwo nalezy rozumiec umowy w formie pisemnej 0 charakterze 
odplatnym, kt6rej przedmiotem s~ uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowi~ce CZySC 
zam6wienia publicznego, zaw~ miydzy wybranym przez Zamawiaj~cego Wykonawq a 
innym podmiotem (Podwykonawq), a w przypadku zam6wieil. publicznych na roboty 
budowlane takZe miydzy Podwykonawq a dalszym Podwykonawc~ lub miydzy dalszymi 
Podwykonawcami. 

6. 	 Zlecenie wykonania czysci zam6wienia podwykonawcom nie zmienia zobowi~zail. Wykonawcy 
wobec Zamawiaj~cego za wykonanie tej czysci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawc6w w takim samym stopniu jakby to byly 
dzialania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 

Informacje 0 sposobie porozumiewania si~ Zamawiaj~cego z 
Rozdzial XlV Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentowJ a talde 

wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si~ z Wykonawcami 

1. 	 Wyb6r formy porozumiewania siy Zamawiaj~cego i Wykonawcy 
1) 	 Komunikacja miydzy Zamawiaj~cym a Wykonawcami odbywa siy zgodnie z wyborem 

Zamawiaj~cego za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (dz. U. z 2012 r poz. 1529 oraz z 2015 r. poz 1830), 
osobiscie, za posrednictwem poslailca, faksu lub przy uzyciu srodk6w komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu usrug drog~ 
elektroniczn~ (Dz. U. z 2016 r. poz. 1080). 

2) 	 lezeli Zamawiaj~cy lub Wykonawca przekazuj~ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu usrug drog~ elektroniczn~, kaZda 
ze stron na z~danie drugiej strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. 	 Osoba uprawniona do kontakt6w z Wykonawcami: 

Dominik Sabalski - Podinspektor ds. funduszy pomocowych i zam6wieil. publicznych, 

tel. 23 663 1051 wew. 27, e-mail: d.sabalski@naruszewo.pl. 


IRozdzial XVI IMiejsce i termin zlozenia oferty 	 ~ 
1000Ofert~ nalezy dostarczyc w termmle do dn. 29 sierpnia 2017 r. do godz. do siedziby 

Zamawiaj~cego: Urz~d Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 -152 Naruszewo, pok6j nr 3 
(sekretariat urz~du), w kopercie zaadresowanej do Zamawiaj~cego z napisem: Wykonanie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. "przebudowa drogi krajowej nr 50 polegaj~ca na 
budowie ci~gu pieszo-rowerowego w miejscowosci Nacpolsk" (znak sprawy: 
RSG.271.PU.54.2017). 

IRozdzial XVII I Zalqczniki 

Nr zal~cznika 
1 

2 

Formularz oferty cenowej 

Projekt umowy 

Tytul 

SpoJ7.lldzil: Dominik Sabalski 
tel. 23/663-10-51 wew. 27 
d.sabalski@naruszewo.pl 

mgr lIli 
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