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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ 

oa realizacj~ zadaoia po. 

Wykonanie dokumeotacji projektowej dla zadania po. 
"przebudowa drogi ktajowej or 50 polegaj~ca oa budowie ci~gu pieszo-rowerowego w 

miejscowosci NacpoIsk" 

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z do. 29.01.2004 r. Prawo zam6wien publicznych 
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz Regulaminu udzielaoia zam6wieIi pubUcznych 0 

wartosci szacunkowej niepnekraczaj~cej rowoowartosci kwoty 30 000 euro w Urz~dzie 
Gminy w Naruszewie z wyl~czeoiem jedoostek orgaoizacyjoych (Zarzildzeoie or 14/2014 

Wojta Gmioy Naruszewo z do. 16.04.2014 r.) Zamawiaj~cy - Gmioa Naruszewo z siedzibil 
w Naruszewie 19A, 09 - 152 Naruszewo zaprasza Wykooawc~ do zlozeoia oferty ceoowej 
w przedmiotowym post~powaoiu 0 udzieleoie zamowieoia publicznego. 

ZAMAWIAJACY 

GMINA NARUSZEWO 
reprezentowana przez Beat!( Pierscmsk'l - W6jta Gminy Naruszewo 

TERMINY 

Skladaoie ofert: do do. 30.11.2017 r., do godz. 10.00 

Miejsce publikacji zaproszenia do zlounia oferty cenowej: 
• strona intemetowa Biuletynu Infonnacji Publicznej Zamawiaj14cego - http://ugnaruszewo.bip.org.pllw zakladce 

Poslwowania 0 udzielenie zam6wienia puh/icznego ponitej 30 000 ellro, 
• tablica ogloszen w miejscu publicznie dos~pnym w siedzibie Zamawiaj14cego. 
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[Rozdzial I INazwa oraz adres Zamawiaj~cego 

[ Rozdzial II [!!ib udzielenia zam6wienia 

Podstawa prawna udzielenia zamowienia publicznego: art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz Regulaminu 
udzielania zamowien publicznych 0 wartosci szacunkowej nieprzekraczajC}.cej rownowartosci kwoty 
30000 euro w Urz~dzie Gminy w Naruszewie z wylC}.czeniem jednostek organizacyjnych 
(ZarzC}.dzenie nr 14/2014 Wojta Gminy Naruszewo z dn. 16.04.2014 r.). 

( Rozdzial m IOpis przedmiotu zam6wienia 

Przedmiot zamowienia zgodnie ze Wspolnym Slownikiem Zamowien (CPV): 

71320000-7 Uslugi inZynieryjne w zakresie projektowania 


1) 	 Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujC}.cej przebudowie 
drogi krajowej nr 50 polegajC}.ca na budowie ciC}.gu pieszo-rowerowego w miejscowosci 
Nacpolsk, na odcinku od 48+ lOO 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 (zwanC}. GDDKiA) na podstawie 
porozumienia 0 wspolpracy partnerskiej nr: 13/2017 z dnia 23.06.2017 r. oraz aneksu z dn. 
14.11.2017 r. 

3) 	 W przypadku gdy zakres inwestycji wykracza poza pas drogowy drogi krajowej, Wykonawca 
winien podjC}.c wszelkie czynnosci, dzialajC}.c z upowaznienia Gminy Naruszewo i GDDKiA, 
sluzC}.ce uzyskaniu tytulu prawnego do dysponowania przez GDDKiA prawem do gruntu na cele 
budowlane, w postaci uzyskania od wlascicieli nieruchomosci umow uzyczenia ze zgodC}. na 
budow~ chodnika przy drodze krajowej, umozliwiajC}.cych realizacjy inwestycji. 

4) 	 DzialajC}.c z upowaznienia Gminy oraz GDDKiA Wykonawca opracuje i uzgodni 
z wlascicielami wlasciwych sieci dokumentacj~ technicznC}., umozliwiajC}.CC! przelozenie 
lub zabezpieczenie urzC}.dzen lub obiektow, w przypadku wystC}.pienia jakichkolwiek kolizji, 
w zwi¢u z realizowanC}. inwestycj C}.. 

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

6) 	 Wykonawca udzie1i GDDKiA autorskich praw zalemych dla dokumentacji projektowej 
umozliwiajC}.cych korzystanie z dokumentacji oraz dokonywanie jej przerobek w tym 
w szczegolnosci na rozporzC}.dzanie ta dokumentacjC}.. 

7) 	 Wykonanie uslugi obejmuje przekazanie ZamawiajC}.cemu nast~pujC}.cych opracowan w formie 
papierowej: 
a) projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz., 
b) Projekt stalej i czasowej organizacji ruchu - 3 egz., 
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - 2 egz., 
d) przedmiar robot wraz z kosztorysem inwestorskim (do kosztorysu nalezy zalC}.czyc tabel~ 

wartosci elementow scalonych) - 1 egz., 

ZAMAWlAJ4 CY 
Gmina Naruszewo 
Naruszewo 19A 
09 -152 Naruszewo 

REPREZENTOWANA PRZEZ Beate Piericinslut - W6.ita Gminv Naruszewo 

NIP 567-17-89-052 
REGON 130378278 
Telefou 23663 1051 
Fax 23663 1051 wew. 34 
Dni i 20dziny urz~dowania od .Q.oniedzialku do pi~tku w godz. 800 

- 1600 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) ugnaruszewo(cV,viI!.wI!.nl 

http:umozliwiajC}.CC
http:sluzC}.ce
http:polegajC}.ca
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e) 	opracowania wchodz~ce w sklad dokumentacji projektowej nalezy sporz~dzie takZe 
w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku elektronicznym; wersja elektroniczna musi bye 
tozsama z wersj~ papierow~; Wykonawca odpowiada za zgodnose wersji elektronicznej 
z opracowaniem pisenmym (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 ce1u budowy, 
c) opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwi~zan 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 robot 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 wyst4pienia 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, sluzye 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, patent6w lub pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfik~ przedmiotu 
zamowienia oraz za pomoq dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu 
towarzysz~ wyrazy "lub r6wnowazny", przy czym udowodnienie r6\\'11owaZnosci spoczywa na 
Wykonawcy zamowienia). 

14) Wykonawca zobowi~zany jest do: 
a) uzgadniania na biez~co z Zamawiaj~cym oraz GDDKiA szczego16w rozwi~zan 

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

b) informowania Zamawiaj~cego 0 wyst4pieniu istotnych problemow, ktorych Wykonawca, 
mimo dolozenia nalezytej starannosci nie bydzie w stanie rozwi~ae we wlasnym zakresie, 
celem nie dopuszczenia do op6i:nien, 

c) Strony byd~ wsp6lpracowae, konsultuj~c wzajemnie swoje uwagi i propozycje dotycz~e 
dokumentacji i doloz~ staran dla usuniycia ewentualnie powstalych utrudnien hamuj~cych 
prace projektowe. 

15) Przedmiot zam6wienia nalezy wykonae zgodnie z obowi~uj~cymi przepisami prawa, normami 
oraz zasadami wspokzesnej 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~zany bydzie do pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot 
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budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zgodnie z art 20 ust. 1 pkt 4) 
ustawy Prawo budowlane. 

18) Integraln~ cz<rse zaproszenia stano wi projekt urnowy (Zalqcznik nr 2 do zaproszenia). 

( Rozdzial IV ITermin realizacji zam6wienia 

1. 	Termin rozpocz~cia realizacji przedmiotu zamowienia - niezwlocznie po podpisaniu umowy. 
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia - do dn. 22 czerwca 2018 r. 

[ RozdzialV IOpis sposobu przygotowania o(erty 

1. 	 Kazdy Wykonawca moze zlozye tylko jedn~ ofert<r. Oferta musi bye sporz~dzona w j<rzyku 
polskim, z zachowaniem formy pisernnej. Dokumenty sporz~dzone w j<rzyku obcym s~ skladane 
wraz z Humaczeniem na j<rzyk polski. 

2. 	Do oferty naleZy zal~czyc: 


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

b) niezb<rdne pelnomocnictwa, jezeli zostaly udzielone. 


3. 	Oferta wraz z zal~cznikami musi bye podpisana przez osob<r/y upowaZnion~e do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z tresci~ dokumentu okreslaj~cego status prawny 
Wykonawcy lub treSci~ zal~czonego do oferty pelnomocnictwa. Jezeli osobalosoby podpisuj~ca 
ofert<r dziala na podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo musi w swej tresci 
jednoznacznie wskazywae uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty nalezy zal~czyc oryginal 
lub poswiadczon~ za zgodnosc z oryginalem kopi~ stosownego pelnomocnictwa udzieionego 
przez osoby do tego upowaznione. 

4. 	 Dokumenty wchodz~ce w sklad oferty mog~ bye przedstawiane w formie oryginalow lub kopii 
poswiadczonych przez Wykonawc<r "ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM". Oswiadczenia 
sporz~dzane na podstawie wzorow stanowi~cych zal~czniki do niniejszego Zaproszenia po winny 
bye zlozone w formie oryginalu. 

5. 	Zamawiaj~cy moze z~dac przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii 
dokurnentu wyl~cznie wtedy, gdy zlozona przez Wykonawc<r kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi w~tpliwosci co do jej prawdziwosci. 

6. 	Podpis nieczytelny powinien bye dodatkowo opatrzony piecz~tk~ imienn~. 
7. 	 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa 0 piecz~tkach, Zamawiaj~cy dopuszcza zlozenie 

czytelnego zapisu 0 tresci piecz<rci zawieraj~cego, co najrnniej, oznaczenie nazwy (firmy) 
i siedziby. 

8. 	 Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca naniosl poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie tresci (czyli wyl~cznie w miejscach, w ktorych jest to dopuszczone przez 
Zamawiaj~cego) mUSZq bye parafowane przez osob<r (osoby) podpisuj~c~ (podpisuj~ce) ofert<r. 

9. Zaleca si<r ponurnerowanie wszystkicb stron oferty oraz pol~czenie dokurnentow stanowi~cych 
tresc oferty w sposob uniemozliwiaj~cy dekompletacj<r. 

IRozdzial VI IKryterium wyboru najkorzystniejszej o(erty 

1. 	Kryteriurn wyboru najkorzystniejszej oferty, jest najnizsza cena oferty. 

Znaczenie kryterium najniZszej ceny -100 %. 

Przy ocenie wysokosci proponowanej ceny najwyzej b<rdzie punktowana oferta proponuj~ca 


najnizszq cen<r za wykonanie przedmiotu zamowienia, pozostale oferty b<rd~ przeliczane wg wzoru: 


Cena najniZszej o(erty (zl) 

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


Cena oferty badanej (zl) 


Maksymalna liczba punktow otrzymana za to kryterium wynosi 100. 

2. 	Zamawiajqcy udzieli niniejszego zamowienia Wykonawcy, ktory otrzyma najwi<rkszq ilosc 
punktow stanowiqcq surn<r punktow uzyskanych w poszczegolnym kryterium oceny oferty. 
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3. Wyliczenia punkt6w byd'l dokonywane z dokladnosci'l do dw6ch miejsc po przecinku, wedlug 
zasady matematycznej, iz wartosci 1-4 zaokr'lgla siy w d6l, a wartosci 5-9 zaokr'lgla siy w g6ry. 

[ Rozdzial vm IOpis sposobu obliezenia eeny 

1. 	 KaZdy z Wykonawc6w moze zaproponowae tylko jedn'l ceny i nie moze jej zmienie. Nie 
prowadzi siy negocjacji w sprawie ceny. 

2. 	 Jako ceny nalezy rozwniee wartose wyrazon'l w jednostkach pieniyznych, kt6r'l kupuj'lcy jest 
obowi'lzany zaplacie przedsiybiorcy za towar lub uslugy. 

3. 	Ceny oferty Wykonawca vvpisuje 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'lzuj'lcymi przepisami realizacji przedmiotu zam6wienia. 

4. 	Cena oferty musi zawierae wszystkie koszty niezbydne do zrealizowania zam6wienia, 
wynikaj'lce wprost z wytycznych Zaproszenia. Cena oferty musi obejmowac calkowity koszt 
wykonania zam6wienia, w tym r6wniez wszelkie koszty towarzysz'lce wykonaniu przedmiotu 
zam6wienia, zgodnie z obowi£lZuj'lcymi przepisami. 

5. 	 Wykonawca jest zobowi'lzany przewidziee wszystkie okolicznosci wplywaj'lce na 
wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominiycie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
wnowy, nie moze bye podstaw'l do z'ldania zmiany wynagrodzenia. 

6. 	 Cena oferty obejmuje wszelkie naklady i koszty, w tym podatek V AT w obowi£lZuj'lCej 
wysokosci, jakie poniesie Wykonawca w zwi£lZku z realizacj'l zam6wienia. Prawidlowe 
ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. 

7. 	 Wszystkie wartosci winny bye liczone do dw6ch miejsc po przecinku. Kwoty zaokr'lgla siy do 
pelnych groszy, przy czym konc6wki ponizej 0,5 grosza pomija siy, a konc6wki 0,5 grosza 
i wyzsze zaokr'lgla siy do 1 grosza. 

8. 	 Wszystkie ceny okreslone przez Wykonawcy zostan'l ustalone na okres waznosci wnowy i nie 
byd'l podlegaly zmianom, poza ustawow'l zmian'l stawki podatku V A T w taki spos6b, ze zmiana 
wysokosci podatku wplynie na wartose brutto zam6wienia. 

9. 	 Jezeli zlozono oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania u Zamawiaj'lcego obowi¥ku 
podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towar6w i uslug, zamawiaj'lcy w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby 
obowi£lZek rozliczye zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skladaj'lc oferty, informuje 
Zamawiaj'lcego, czy wyb6r oferty bydzie prowadzic do powstania u Zamawiaj'lcego obowi£lZku 
podatkowego, wskazuj'lc nazwy (rodzaj) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub swiadczenie 
bydzie prowadzie do jego powstania, oraz wskazuj'lc ich wartose bez kwoty podatku. 

10. Zamawiaj'lcy w celu ustalenia czy oferta zawiera raz'lco nisk'l ceny, moze zwr6cie siy do 
Wykonawcy 0 udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotycz'lcych element6w oferty 
maj'lcych wplyw na wysokosc ceny. 

[ Rozdzial IX IWarunki postf;powania 

1. 	 W niniejszym postypowaniu nie stosuje siy przepis6w ustawy Prawo zam6wien publicznych. 
2. 	Zamawiaj'lcy zastrzega sobie prawo do: 

a)z'ldania szczeg610wych informacji i wyjasnien od Wykonawc6w 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'lc 0 tym 
Wykonawcy, kt6rego oferta zostala poprawiona. 

3. 	Oferta zlozona po terminie lub w niewlasciwym miejscu i wymaganej formie nie podlega ocenie. 
4. 	Zamawiaj'lcy moze wezwac Wykonawc6w, kt6rzy w okreSlonym terminie nie zloZyli 

wymaganych oswiadczen, dokwnent6w lub pelnomocnictw alba kt6rzy zlozyli wymagane 
oswiadczenia i dokwnenty, zawieraj'lce blydy lub kt6rzy zloZyli wadliwe pelnomocnictwa, 
do ich zlozenia w wyznaczonym terminie. 
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5. 	Zamawiajqcy niezwlocznie po wybraniu oferty albo uniewaznieniu postypowania bez dokonania 
wyboru, powiadomi na pismie Wykonawcow 0 jego wyniku. 

6. Zamawiajqcy uniewazni postypowanie: 
a) jezeli cena najkorzystniejszej oferty bydzie przewyzsza¢ kwoty, ktorq Zamawiajqcy zamierzal 

przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajqcy bydzie mogl zwiykszyc ty 
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 

b) w przypadku nie zlozenia co najmniej jednej oferty, 

c) jesli postypowanie obarczone bydzie niemozliwq do usuniycia wadq. 


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, 
a jego oferty uznaje siy za odrzuconq. 

9. 	 Zamawiajqcy w celu ustalenia czy oferta zawiera raZqco niskq ceny, moze zwrocic siy 
do Wykonawcy 0 udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczqcych elementow oferty 
majqcych wplyw na wysokosc ceny. 

10. 	 W przypadku, gdy cena calkowita oferty jest nizsza 0 co najrnniej 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, 
Zamawiajqcy zwraca siy 0 udzielenie wyjasnien, chyba ze rozbieznosc wynika z okolicznosci 
oczywistych, ktore nie wymagajq wyjasnienia. 

11. 	 Zamawiajqcy niezwlocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie intemetowej informacje 
dotyczqCq: 
a) kwoty, jakq zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia, 
b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zloi:yli oferty w terminie, 
c) ceny oraz pozostalych kryteriow oceny ofert_ 

12. 	 Zamawiajqcy niezwlocznie zwraca oferty, ktora zostala zlozona po terminie, zawiadamiajqc 
wykonawcy 0 zlozeniu oferty po terminie. 

Rozdzial X Informacje 0 formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze 
ofertv w celu zawarcia umowv w sDrawie zamowienia Dubliczne20 

1. 	 Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiqzany jest 
do zawarcia umowy z Zamawiajqcym. 

2. 	 Termin zwiqzania ofertq w przedmiotowym postypowaniu wynosi 30 dni liczqc od dnia 
skladania ofert. 

3. 	 Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajqcy wezwie niezwlocznie Wykonawcy, ktory 
zlozyl najkorzystniejszq oferty do zawarcia umowy. 

4. 	 Jezeli Wykonawca uchyla siy od zawarcia umowy, Zamawiajqcy moze zawrzec umowy 
z Wykonawcq, ktorego oferta byla nastypna w kolejnosci, pod warunkiem, ze nie uplynql termin 
zwiqzania ofertq. 

Istotne zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzeniaRozdzialXI 
postepowania 0 udzieleni zamowienia 

Istotne postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy, zawarto 
w projekcie umowy, ktory stanowi Zalqcznik nr 2 do zaproszenia. 

[ Rozdzial XII ICz~sci zamowienia 

Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czysciowych. 

IRozdzial XIII I Podwykonawstwo 

1. 	 Wykonawca moze zlecic Podwykonawcom wykonanie cZysci zamowienia bydqcej przedmiotem 
umowy. 



ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ 

na realizacje; zadania pn. 


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

"Przebudowa drogi krajowej nr 50 polegajljca na budowie ciljgu pieszo-rowerowego w miejscowosci Nacpolsk" 


2. 	 Wykonywanie CZySCl zamowlenia, 0 ktorej mowa w Ust. 1 przy pomocy Podwykonawcow 
odbywa siy na zasadach okreslonych wart. 647 Kodeksu cywilnego. 

3. 	 Zamawiaj(j.cy nie dokonuje zastrzezenia w zakresie obowiq.zku osobistego wykonania przez 
Wykonawcy kluczowych cZysci zamowienia. 

4. 	 Zamawiaj(j.cy z(j.da wskazania przez Wykonawcy w fom1Ularzu oferty czysci zamowienia, ktorej 
wykonanie zamierza powierzyc Podwykonawcy lub podania przez Wykonawcy nazw (firm) 
Podwykonawcow. 

5. 	 Przez umowy 0 podwykonawstwo nalezy rozumiec umowy w formie pisemnej 0 charakterze 
odpfatnym, ktorej przedmiotem s(j. uSfugi, dostawy lub roboty budowlane stanowi(j.ce czysc 
zamowienia publicznego, zawartq miydzy wybranym przez Zamawiaj(j.cego Wykonawc(j. a 
innym podmiotem (Podwykonawc(j.), a w przypadku zamowien publicznych na roboty 
budowlane takze miydzy Podwykonawc(j. a dalszym Podwykonawc(j. lub miydzy dalszymi 
Podwykonawcami . 

6. 	 Zlecenie wykonania cZysci zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowiqzail Wykonawcy 
wobec Zamawiaj(j.cego za wykonanie tej cZysci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu jakby to byly 
dzialania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 

Informacje 0 sposobie porozumiewania si~ Zamawiaj~cego z 
Rozdzial XIV Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow, a taki:e 

wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania si~ z _Wykonawcami 

1. 	 Wybor formy porozumiewania siy Zamawiaj(j.cego i Wykonawcy 
1) 	 Komunikacja miydzy Zamawiaj(j.cym a Wykonawcami odbywa siy zgodnie z wyborem 

Zamawiaj(j.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 srodkow komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uSfug drog(j. 
elektroniczn(j. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1080). 

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

2. 	 Osoba uprawniona do kontaktow z Wykonawcami: 

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

tel. 23 663 10 51 wew. 27, e-mail: d.sabalski@naruszewo.pJ. 


I Rozdzial XVI I Miejsce i termin zlozenia oferty 

Ofertcr nalety dostarczyc w terminie do do. 30 listopada 2017 r. do godz. 1000 do siedziby 
Zamawiaj(j.cego: Urz~d Gminy w Naruszewie, Naruszewo 19A, 09 - 152 Naruszewo, pokoj nr 3 
(sekretariat urzcrdu), w kopercie zaadresowanej do Zamawiaj(j.cego z napisem: Wykonanie 
dokumentacji projektowej dla zadania po. "Przebudowa drogi krajowej nr 50 polegaj~ca na 
budowie ci~gu pieszo-rowerowego w miejscowosci Nacpolsk" (zoak sprawy: 
RSG.271.PU.85.2017). 

IRozdzial XVII I Zal~czniki 

Nr zal~cznika 
1 Formularz oferty cenowej 

2 Projekt umowy 

Tytul 

Spow!dzil : Dominik Sabalski 
leI. 23/663-10-51 wew. 27 
d,saba1ski@naruszewo.pl 
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