GMINA WIDAWA
ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
Widawa, dnia 28 czerwca 2022 r.
RIK.7011.9.2022.KS

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza
od kwoty 130 000,00 złotych netto
Gmina Widawa zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia na wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań:
Zadanie 1. „Przebudowa drogi przy Zespole Szkół w miejscowości Widawa”
Zadanie 2. „Przebudowa dróg ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa”
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021
poz. 1129 ze zm.), właściwe dla zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza od kwoty 130
000,00 złotych netto, zgodnie z Regulaminem udzielania w Urzędzie Gminy Widawa zamówień
publicznych, których wartość jest mniejsza od kwoty 130 000,00 złotych, wprowadzonym
Zarządzeniem nr 162/2020 Wójta Gminy Widawa z dnia 30 grudnia 2020 r.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa
NIP 831 – 15 – 69 – 344
REGON 730934571
e-mail: poczta@widawa.pl
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania pn.:
A. Zadanie 1. „Przebudowa drogi przy Zespole Szkół w miejscowości Widawa”, zlokalizowanej
na działce nr ewid. 10/1 obręb Widawa, gmina Widawa wraz z uzyskaniem ostatecznego
dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych dla przedmiotowego
przedsięwzięcia. W ramach przedmiotowego zadania należy zaprojektować przebudowę drogi
zlokalizowanej na działce nr ewid. 10/1 obręb Widawa, gm. Widawa, od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 480, dz. nr ewid. 90/2 obręb Widawa, do skrzyżowania z drogą gminna nr 103021E,
działka nr ewid. 1/2 obręb Widawa – długość odcinka ok. 172,3 m.b.
Projekt przebudowy powinien obejmować: jezdnię o nawierzchni asfaltowej, pobocze
z kruszywa granitowego, kanał technologiczny (odstępstwo), przebudowę istniejących zjazdów na
posesje oraz zaprojektowanie nowych zjazdów w zależności od potrzeb.
B. Zadanie 2. „Przebudowa dróg ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa”,
zlokalizowanych na działkach nr ewid. 566, 570 obręb Widawa (ul. Pastwiskowa) oraz na działce
nr ewid. 1407 obręb Widawa (ul. Mickiewicza), gmina Widawa wraz z uzyskaniem ostatecznego
dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych. Łączna długość dróg do
przebudowy stanowiących Zadanie nr 2 wynosi ok. 775 m.b. (zakres przedstawiony na Załączniku
nr 1. do niniejszego zapytania). W ramach Zadania nr 2 należy zaprojektować: jezdnię o nawierzchni
asfaltowej, budowę jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy Mickiewicza (dz. nr ewid. 1407 obręb
Widawa) – długości ok. 200 m.b., pobocza z kruszywa granitowego, kanalizację deszczową, kanał
technologiczny (odstępstwo), przebudowę istniejących zjazdów na drogi boczne, posesje i działki
rolne oraz zaprojektowanie nowych zjazdów w zależności od potrzeb.
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Przebudowywane drogi muszą zostać zaprojektowana zgodnie z obowiązującym
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.) dla drogi gminnej klasy L i D. Szczegółowe rozwiązania zostaną
ustalone pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie projektowania.
Zakresem obejmuje się wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie
w imieniu Zamawiającego ostatecznego dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót
budowlanych. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać:
1) projekt koncepcyjny 1 egz. – przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 30 dni od
dnia podpisania umowy;
2) projekt budowlany wraz z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami, oświadczeniami wymaganymi w ramach procesu administracyjnego skutkującego uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę 4 egz.
Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.) wraz z niezbędnymi opiniami uzgodnieniami
formalno-prawnymi wymaganymi przepisami szczególnymi w zakresie niezbędnym do uzyskania
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
3) projekt wykonawczy (wszystkie branże) 4 egz.
4) wytyczne planu BIOZ 3 egz.
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 3 egz.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi uwzględniać wymagania określone
w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.
2454).
6) plan wycinki drzew 3 egz. (jeżeli dotyczy)
7) przedmiar robót 2 egz.
8) kosztorys inwestorski 2 egz.
Dokumentacja kosztorysowa oraz przedmiary robót budowlanych winny być opracowane zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 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 2021 r., poz. 2458).
9) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na projektowanym odcinku – 3 egz.
10) Sporządzenie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej obejmującej projekty budowlane,
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie,
przedmiary robót - zapisane w formacie: -pliki tekstowe -*.pdf, *.tiff – kolor - dołączone do
dokumentacji na płycie CD lub DVD – 1 szt.
Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych
wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
3. Ustalenia dodatkowe:
1) Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt (wliczy w cenę oferty) wszystkie
materiały i wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
i realizacji robót budowlanych w oparciu o niniejszą dokumentację, łącznie z pozyskaniem
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aktualnych map do celów projektowych (Wymagana jest mapa do celów projektowych w skali
1:500).
2) Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do uzyskania wszelkich materiałów,
uzgodnień, opinii i reprezentowania przed instytucjami w imieniu Zamawiającego w tym do:
o przygotowania wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli dotyczy),
o uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego (jeżeli dotyczy),
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu wodnoprawnym (jeżeli dotyczy).
4. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie:
➢ dla Zadania 1. „Przebudowa drogi przy Zespole Szkół w miejscowości Widawa” - do
31.01.2023 r.
➢ dla Zadania 2. „Przebudowa dróg ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości
Widawa” - do 31.03.2023 r.
5. Warunki udziału w postepowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi, tj. są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub Krajowego Rejestru Sądowego;
b) posiada uprawnienia wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) do projektowania w specjalności właściwej do realizacji
przedmiotu zamówienia, tj. w specjalności drogowej, wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2019 r., poz. 831) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- tym okresie,
wykonali minimum jedno zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej
przebudowy/budowy drogi o parametrach zbliżonych do drogi stanowiącej przedmiot
zamówienia (zamawiający nie wymaga doświadczenia w zakresie projektowania kanału
technologicznego), potwierdzone właściwym dokumentem - wzór stanowi Załącznik nr 3.
6. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się: cena 100%. Wybór nastąpi w oparciu o cenę brutto. Cena
ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana, aby obejmowała wszystkie
niezbędne koszty wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji – Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego;
2) Aktualne zaświadczenie o wpisie do KRS lub CEIDG;
3) Dokumenty potwierdzające uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej;
4) Wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentem potwierdzającym należyte ich wykonanie –
Załącznik nr 3;
5) Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)
- Załącznik nr 4.
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8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać listownie, drogą elektroniczną na adres poczta@widawa.pl lub bezpośrednio
w Urzędzie Gminy Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa. Ofertę należy zatytułować
„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zadania nr ….. „
(w miejsce wielokropka podać nr Zadania wraz z nazwą)
Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2022 r. o godzinie 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2022 r. o godzinie 12:00
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
Informacji nt. zamówienia udziela Pan Zbigniew Parzybut oraz Pani Karolina Stachera w godz. 7:3015:00, Tel. 43 672 10 34
9. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości i rękojmi z tytułu wykonania
przedmiotu umowy, na czas od dnia podpisania protokołu odbioru prac budowlanych przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń do końca trwania terminu odpowiedzialności wykonawcy robót
budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. Termin gwarancji jakości i rękojmi będzie
biegł osobno dla każdego zadania.
2) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty można składać zarówno do
wszystkich części jak i pojedynczo.
3) Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę.
4) Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury VAT i potwierdzenia wykonania
zamówienia protokołem odbioru.
5) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
6) O wybraniu oferty i terminie podpisania umowy Wykonawca poinformowany zostanie
telefonicznie.
7) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem
Gminy Widawa z tytułu otrzymania niniejszego zapytania oferowanego oraz przygotowania
i złożenia oferty na to zapytanie.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postępowania, odwołania postępowania,
unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, a także do zamknięcia postępowania
bez dokonania wyboru oferty, bez podania przyczyny.
9) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia oferty, złożenia wyjaśnień we
wskazanym przez siebie terminie.

WÓJT
mgr Michał Włodarczyk

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza od
kwoty 130 000,00 złotych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Widawa z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Rynek Kościuszki 10, 98170, tel. 43 672 10 34 – reprezentowana przez Wójta Gminy Widawa, zwanego dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl
lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
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Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania nr RIK.7011.9.2022.KS.o udzielenie zamówienia na
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zadania 1. „Przebudowa drogi przy Zespole Szkół w miejscowości
Widawa”, Zadanie 2. „Przebudowa dróg ul. Pastwiskowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Widawa”, których łączna wartość jest
mniejsza od kwoty 130 000,00 złotych, zwanego dalej „zamówieniem”.
4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest
Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO –
jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub
przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres
w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
164 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych1;
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość
tych danych,
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian
ograniczenia ich wykorzystania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,
d) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
4) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w
związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli
podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość
udzielenia zamówienia.
12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 RODO.
3.

1

Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.
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