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ZDM.NE-3.332.33.2021 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
(wartość zamówienia poniżej 130 000 zł) 

 
 
1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: 

„Przebudowa dróg – Kupały, Grochowska, Grota - Roweckiego”. 
 
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:   
 
Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 

„Przebudowa dróg – Kupały, Grochowska, Grota – Roweckiego”.  
 
Dokumentację należy opracować w sposób umożliwiający etapowanie realizacji robót 

z podziałem na następujące odcinki:  
 
Odcinek 1.  
Ulica Grota Roweckiego od skrzyżowania z ulicą Sucharskiego do skrzyżowania z ulicą 
Przemysława. 
 
Podstawowe parametry techniczne ulicy Grota - Roweckiego: 
 klasa techniczna drogi    - D (droga dojazdowa)  
 kategoria obciążenia ruchem  - KR 2 
 liczba jezdni i pasów ruchu  - 1x2 
 szerokość jezdni    - 4,50 – 5,50m 
 chodniki lub paski bezpieczeństwa - obustronne o szer. 0,50 – 2,00m 
 oświetlenie drogowe   - jednostronne 
 odwodnienie ulicy                                 - wpusty uliczne włączone do istniejącej  

lub projektowanej kanalizacji  
 
Odcinek 2.  
Ulica Kupały od skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego. 
 
Podstawowe parametry techniczne ulicy Kupały: 
 klasa techniczna drogi    - L (lokalna)  
 kategoria obciążenia ruchem  - KR 2 
 liczba jezdni i pasów ruchu  - 1x2 
 szerokość jezdni    - 4,50 – 5,50m 
 chodniki lub opaski bezpieczeństwa - obustronne o szer. 0,50 – 2,00m 
 oświetlenie drogowe   - jednostronne 
 odwodnienie ulicy    - wpusty uliczne włączone do istniejącej  
                                                                                 lub projektowanej kanalizacji  
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Odcinek 3.  
Ulica Grochowska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania  
z ulicą Przemysława. 
 
Podstawowe parametry techniczne ulicy Grochowskiej: 
 klasa techniczna drogi    - L (lokalna)  
 kategoria obciążenia ruchem  - KR 2 
 liczba jezdni i pasów ruchu  - 1x2 
 szerokość jezdni    - minimum 2x2,75m 
 chodniki lub opaski bezpieczeństwa - obustronne o szer. 0,50 – 2,00m 
 oświetlenie drogowe   - jednostronne 
 odwodnienie ulicy    - wpusty uliczne włączone  
                                                                                 do projektowanej kanalizacji  
 
Zakres dokumentacji: 

a) mapa do celów projektowych 
b) projekt wykonawczy - branża drogowa  
c) projekt wykonawczy - branża kanalizacyjna 
d) projekt wykonawczy – branża elektryczna – oświetlenie drogowe 
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzone 

zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy Prawo zamówień Publicznych) 
f) przedmiar robót (sporządzone zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy Prawo 

zamówień Publicznych) 
g) kosztorys inwestorski (sporządzone zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy 

Prawo zamówień Publicznych) 
 

Kompletną dokumentację należy dostarczyć w formie cyfrowej nieedytowalnej (pdf)  
na nośnikach danych (CD/DVD/PENDRIVE/HDD) oraz w wersjach edytowalnych (pliki doc, 
docx, xls, dxf lub dwg, kstx, ath).  
 
Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz specyfikacją warunków zamówienia i dołączyć 
oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich 
przepisach prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz specyfikacją 
warunków zamówienia.  
 
Wykonawca niezwłocznie doręczy Zamawiającemu każdą z wydanych przez właściwy organ 
decyzji administracyjnych oraz swoją opinię odnośnie wniesienia ewentualnego odwołania,  
w celu podjęcia przez Zamawiającego decyzji o skorzystaniu z trybu odwoławczego  
z zachowaniem terminów wynikających z kpa. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych  
lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
 
Wykonawca jest obowiązany do opisania w dokumentacji rozwiązań technologicznych, 
zastosowanych urządzeń lub materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz  
za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Jeżeli Wykonawca określi  
w dokumentacji właściwości urządzeń, materiałów za pomocą znaku towarowego, patentu  
lub pochodzenia, będzie zobowiązany opisać w tych opracowaniach rozwiązania równoważne 
(wskazać istotne parametry równoważności w stosunku do opisu), w sposób umożliwiający 
Zamawiającemu dokonanie w przyszłości opisu przedmiotu zamówienia zgodnie  
z przepisami Pzp. 
 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania  w odpowiedniej  specjalności.  
 
71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
 
3. Termin wykonania dokumentacji – 17.12.2021r. 
4. Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że spełnia niżej wymienione warunki: 

a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, wykonał należycie co najmniej dwie 
dokumentacje projektowe dotyczące przebudowy lub rozbudowy drogi 
publicznej 

b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia 
co najmniej następującymi osobami:  
- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
posiadający doświadczenie tj. zrealizował co najmniej dwie dokumentacje 
projektowe dotyczące przebudowy lub rozbudowy drogi publicznej;  
- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, 
- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

 
5. Wybór oferty 

Kryterium wyboru oferty – cena 100 % 
punkty zostaną wyliczone wg wzoru: 

Cn/Cb x 100 pkt 
gdzie Cn - cena najniższa, Cb - cena badanej oferty 

 
6. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem  

w terminie do dnia  06.08.2021 r.  do godz. 14.00 w formie : pisemnej  w sekretariacie 
ZDM , ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl 
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7. Do oferty należy załączyć : 

a) wykaz zrealizowanych usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania 
b) dowody (referencje) potwierdzające należytego wykonanie usług wymienionych  

w wykazie 
c) wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania 

 
8. Załączniki:  

1. sytuacja 
2. formularz ofertowy 
4. wzór wykazu usług 
5. wzór wykazu osób 

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu,  ul. 

Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl – kontakt: telefoniczny: 16 679 03 35; mailowy: sekretariat@zdm-
przemysl.com ; 

 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej : ochronadanych@zdmprzemyśl.com lub telefonicznie: 16 679 03 
35 w. 207, w godzinach od 7.00 do 15.00  ; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
niniejszym postępowaniem 

 Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą 
przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi 
obowiązującymi u Administratora; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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