Wasilków, 17.06.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Targowiska Miejskiego
„Mój Rynek” przy ulicy Kościelnej w Wasilkowie
Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
1. Przedmiotem zamówienia jest: dokumentacja techniczna budowy Targowiska Miejskiego „Mój
Rynek” przy ulicy Kościelnej w Wasilkowie
2. Przedmiotem całości inwestycji jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej Targowiska
Miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Kościelnej w Wasilkowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowę/skutecznego zgłoszenia z decyzjami, uzgodnieniami i umowami niezbędnymi do jej uzyskania
i prawidłowej realizacji inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót objętych
projektem bez dodatkowego wynagrodzenia, w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo
Budowlane.
3. Stan istniejący:
Powierzchnia działki do zagospodarowania wynosi ok 0,5884 ha. Teren przeznaczony pod inwestycję
obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 2619/11, położoną przy ul. Kościelnej i ul. Polnej
w Wasilkowie, gm. Wasilków.
4. Wytyczne do projektowania
Niniejsze postępowanie służy wyłonieniu Wykonawcy w celu realizacji inwestycji, która obejmuje:
- budynek hali targowej z stanowiskami handlowymi,
- zadaszoną wiatę ze stanowiskami handlowymi,
- utwardzony plac pod targowisko z niezadaszonymi stanowiskami handlowymi,
- miejsca postojowe,
- instalacja ppoż.,
- instalacje: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,
- instalacje CO i CT,
- instalacje wentylacji i klimatyzacji,
- pompę ciepła gazową do ogrzewania hali targowej,
- instalacje elektryczne,
- okablowanie strukturalne,
- monitoring CCTV,
- instalację fotowoltaiczną,
- oświetlenie terenu,
- zaprojektowanie wjazdów oraz ogrodzenie terenu,
- mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),

- trawniki oraz ciągi piesze,
- dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych,
- obiekt powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 20 lipca 2016
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na
operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej
infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
5. Do Wykonawcy należy:
1) Uzyskanie wszelkich decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania projektów
w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia.
2) Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali
1:500 w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.
3) Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach edytowalnych
oraz nieedytowalnych – pliki pdf), wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową.
4) Prace projektowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) Projekt powinien być wykonany na aktualnych mapach do celów projektowych i zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej.
6) Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporządzonej w oparciu o podpisaną umowę oraz w zakresie określonym przez ustawę
Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy). Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć
będzie od potrzeb Zamawiającego.
7) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
objętych dokumentacją projektową.
8) W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
a) niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 3 dni od otrzymania wezwania,
b) opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych
wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji
projektowej,
c) wykonywania projektów zamiennych,
d) wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości
powstałych w toku realizacji robót,
e) wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

6. Zakres zamówienia

7. Zakres opracowania
1) Projekt budowlany w 4 egz. w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowę/skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego.
Projekt powinien zawierać:
1) Część opisową, w tym m. in.:
a) podstawę opracowania projektu,
b) przedmiot i zakres opracowania,
d) parametry techniczne projektowanej sieci,
e) plan i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2) Część rysunkową, w tym m.in.:
a) plan sytuacyjny w skali 1:500, sporządzony na aktualnej numerycznej mapie do celów
projektowych.
3) Uzgodnienia i opinie, m.in.:
a) protokół ZUDP – min. 1 oryginał,
b) inne uzgodnienia wynikające z protokołu ZUDP,

c) uzgodnienie z zarządcami lub właścicielami sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
występującej w opracowaniu, innymi jednostkami np. zainteresowani właściciele urządzeń
infrastruktury technicznej, itp.
4) Projekt wykonawczy w 4 egz.
5) Przedmiar robót w 2 egz.
6) Kosztorys inwestorski w 2 egz.
7) STWiORB w 2 egz.
8) Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej w 1 egz.
8. Termin wykonania zamówienia
1) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
a) kompletna dokumentacja projektowa wraz z wszystkimi niezbędnymi materiałami do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia w terminie wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia do dnia 31.10.2019 r.
b) pełnienie nadzoru autorskiego od rozpoczęcia robót do ich zakończenia.
9. Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
10. Termin składania ofert: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, do godz.
11.00 w dniu 01.07.2019 r.
11. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć na formularzu ofertowym – wzór w zał. nr. 1
2) Podpisaną ofertę należy dostarczyć osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie na adres: Urząd
Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, umieszczając na kopercie nazwę
Oferenta wraz z dopiskiem „Oferta na wykonanie dokumentacji technicznej budowy Targowiska
Miejskiego „Mój Rynek” przy ulicy Kościelnej w Wasilkowie
12. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski
w Wasilkowie przy ul. Białostocka 7, Sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą
uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13. Uwagi Zamawiającego:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2) Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

c)unieważnieniu postępowania,
- podając uzasadnienie.
14. RODO
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:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wasilków z siedzibą w Wasilkowie
przy ul. Białostockiej 7, kod 16-010;
b) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące: iod@wasilkow.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. 2018 poz. 1330);
e) Pani/Pana

dane

osobowe

będą

przechowywane

przez

okres

zgodny

z

przepisami

archiwizacyjnymi;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) 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;
i)

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 i e
RODO.

*Wyjaśnienie:

prawo

do

ograniczenia

przetwarzania

nie

ma

zastosowania

w

odniesieniu

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

15. Wykaz załączników do zapytania ofertowego
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

Załącznik nr 1
.............................. dnia ..............................
FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane Wykonawcy:
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą
Wykonawca nieprowadzący działalności gospodarczej
Nazwa: …………………………………………………………….…………………
Adres: …………………………………………………………….………………….
NIP: ……………………… E-mail: ………….................... Tel. ……………………
2. Przedmiot zamówienia: budowa Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” przy ulicy Kościelnej
w Wasilkowie
3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: ……………………. zł brutto.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego.
6. Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie:
a) kompletna dokumentacja projektowa wraz z wszystkimi niezbędnymi materiałami do
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia w terminie wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia do dnia 31.10.2019 r.
b) pełnienie nadzoru autorskiego od rozpoczęcia robót do ich zakończenia.

….......…..…, dnia …………..……. r.
(miejscowość)

…………..…………………………
(Wykonawca lub osoba upełnomocniona)

