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Giżycko, 14.09.2016 r 
Dane Zamawiającego: 
Gmina Giżycko 
ul. Mickiewicza 33 
11-500 Giżycko 
 

RRG.271.34.2016 

 Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E   

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej  

w złotych równowartości 30 tys. euro. 

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „opracowania dokumentacji technicznej – 

Mazurski Trakt Rowerowy” 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy Mazurskiego Traktu 

Rowerowego na terenie Gminy Giżycko.  

 
Ścieżka przebiegać będzie przez wschodnią część Gminy Giżycko, przez, którą biegną nieczynne linie 

kolejowe. Głównym celem jest zagospodarowanie istniejących nasypów na potrzeby turystyki 

rowerowej. Przebieg planowanej trasy został przedstawiony w zał. 5. 

 

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1. W zakres zamówienia wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej „Mazurskiego Traktu 

Rowerowego” wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przez prawo uzgodnień 

niezbędnych do pozyskania ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę.  

2.2. Zaleca się, aby Wykonawca dokumentacji dokonał wizji lokalnej w celu uwzględnienia 

wszystkich uwarunkowań mających istotny wpływ na kształtowanie ceny oferty oraz uzyskał 

na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty. 

2.3. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac 

projektowych. 

2.4. Przedmiotem opracowania są dz. o nr geod.: 195/1, 195/2, 212, 291/6, 5/9, 5/8, 289 obręb 

Sulimy, 120/10, 120/9, 120/7, 120/5, 120/4, 211, 41/4, obręb Kożuchy Wielkie, 142/4, 142/5 

obręb Pieczonki, 14 obręb Sołdany, 109/1, 100/11 Grajwo, 80/11, 130/3, 80/7 obręb Kąp, 

209 obręb Upałty. Przedmiotowe działki nie objęte MPZP. 

2.5. Planowany w ramach projektu odcinek „Mazurskiego Traktu Rowerowego” ma stworzyć 

jeden spójny ogólnodostępny ciąg rowerowy z wykorzystaniem nasypów po nieczynnych 

liniach kolejowych. 

 

3. Wymagania techniczne 

 

3.1. Orientacyjna długość planowanej do utworzenia ścieżki rowerowej wynosi ok. 15 km 

3.2. Szerokość ścieżki minimum 2 m. 
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3.3. Skrajnie po obu stronach min. 0,5 m. Oznacza to, że w odległości 0,5 m od krawędzi drogi 

rowerowej nie powinna się znaleźć żadna przeszkoda boczna, a więc drzewo, słup, 

ogrodzenie itp. Dopuszcza się mniejsze skrajnie w przypadkach szczególnych, niemożliwych 

do udrożnienia, lecz takie miejsca należy odpowiednio oznakować. 

3.4. Należy zaprojektować odpowiednią niweletę drogi umożliwiającą swobodny spływ wód 

opadowych. 

3.5. Nawierzchnia nieutwardzona. Zaleca się żwir stabilizowany mechanicznie i klinowany 

o trzech średnicach (ok. 16, 22, 32 mm) tworzący warstwę o grubości 10-12 cm. 

3.6. Oświetlenie w miejscach kluczowych (zjazdy i wjazdy z drogi rowerowej, skrzyżowania, 

przejazdy itp.).  Słupki i inne wystające ponad nawierzchnię elementy drogi powinny być 

wyposażone w elementy odblaskowe, ułatwiające orientację. Wskazane jest również 

umieszczenie elementów odblaskowych wzdłuż trasy rowerowej. 

3.7. Oznakowanie tras rowerowych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami.   

 

4. Infrastruktura techniczna projektowanego szlaku 

4.1. Oznakowanie szlaku (tablice, drogowskazy) 

4.2. Miejsca obsługi rowerzystów wyposażone w takie elementy jak: 

a) Wiaty postojowe -  

b) Stojaki na rowery 

c) Tablica na mapę 

d) Ławy, stoły, śmietniki 

e) kabina wc 

 

5. DOKUMENTCJA 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

 

5.1. Koncepcję „Mazurskiego Traktu Rowerowego” / DO UZGODNIENIA/ w wersji papierowej 

szt. 1 oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF. 

5.2. Projekty budowlane i wykonawcze wszystkich branż wraz z uzyskaniem w imieniu 

Zamawiającego wszystkich potrzebnych warunków, uzgodnień opinii niezbędnych do 

opracowania dokumentacji (po 5 egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej) 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

5.3. Przedmiary robót (po 2 egz. w wersji papierowej i 1egz. w edytowalnej wersji 

elektronicznej). 

5.4. Kosztorysy robót z zestawieniem kosztów dla poszczególnych branż (po 2 egz. w wersji 

papierowej i 1 egz. w edytowalnej wersji elektronicznej). 

5.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (po 1 egz. 

w wersji papierowej i 1egz. w wersji elektronicznej). 

 

6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

6.1. Kompletną dokumentację w wersji elektronicznej zapisaną na płytach CD / DVD,  

w możliwych - dostępnych formatach: doc, pdf, ath, dwg. Wykonawca dokumentacji 

projektowej odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną 

(papierową). 

6.2. Wykonawca wszystkie opracowania wykona własnym staraniem i na własny koszt. 

6.3. W ramach zamówienia wykonać należy: dokumentacje projektowo-kosztorysowe 

„Mazurskiego Traktu Rowerowego” na terenie Gminy Giżycko, które zawierać będą: 

 mapy do celów projektowych, 
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 wypisy z rejestru gruntów, które będą przedmiotem opracowania projektowego,  

-uzgodnienia branżowe dokonane przez wszystkich resortów sieci występujących  

w granicach opracowania,  

 inwentaryzację dendrologiczną drzew kolidujących z planowaną inwestycją, 

 kompletne projekty budowlane i projekty wykonawcze wszystkich branż wraz  
z niezbędnymi uzgodnieniami warunkującymi uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 dokonanie innych uzgodnień i opracowań wynikających z obowiązujących przepisów prawa 
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.  
 

6.4. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i zasadami wiedzy technicznej, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki 

wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym.  

6.5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przygotowania wyjaśnień, odpowiedzi  

do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez 

niego terminie, podczas prowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie 

wykonawcy robót budowlanych.  

6.6. W przyjętych rozwiązaniach projektowo - kosztorysowych muszą być użyte wyroby 

budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do niewskazywania w dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów. W przypadku 

powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne 

nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, 

wykonawca ma obowiązek uzasadnić konieczności ich użycia oraz określić konkretne 

parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego a także umieścić 

informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem 

spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych. Wykonana dokumentacja 

musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 

7.1. O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt. 1-4  ustawy Pzp - wzór  

w załączeniu, 

b) złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania  

na  podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wzór w załączeniu, 

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - wzór w załączeniu ,Warunkiem udziału w 

postępowaniu jest: doświadczenie zawodowe - w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać,  

że wykonał (zakończył), co najmniej dwa zadania o charakterze i złożoności porównywalnej  

z przedmiotem zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
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d) Za doświadczenie uznaje się usługi polegające na projektowaniu dróg / ciągów 

komunikacyjnych oraz zagospodarowania miejsc publicznych itp. o wartości nie mniejszej niż 

20.000,00 PLN brutto. Dowody mają określać, że projekty zostały wykonane w sposób 

należyty.  

 
 

8 OPIS SPOSOBU WYZNACZENIA CENY 
 

8.1 Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych niniejszym zapytaniem, 
zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać 
koszty związane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej i uzyskaniem 
wymaganych opinii i uzgodnień. 

8.2 W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto wraz z podatkiem od towarów i usług  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi być podana w PLN cyfrowo  
i słownie. Cena za wykonanie zadania jest ceną ryczałtową. 

8.3 Wykonawca nie może żądać podwyższenia ceny. Sposób rozliczenia wykonanego zamówienia 
określa umowa.  

8.4 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  
do podmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. 
 

9 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

9.1 Kryteria wyboru:  

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami 

i ich wagami:  

a) Cena – waga kryterium – 90 %  

Zamawiający w ofercie o najniższej cenie przyzna 90 punktów, a każdej następnej ofercie 

przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór:  

 

               

         najniższa cena z rozpatrywanych ofert  

Wartość punktowa ceny = ----------------------------------------------------- x 90  

                      cena badanej oferty  

 

b) Termin realizacji – waga kryterium – 10%  

 

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji dokumentacji upływa dnia 15.11.2016 r. 

- wykonanie dokumentacji w terminie do 15.11.2016 r. – 10 pkt 

- wykonanie dokumentacji w terminie od 16.11.2016 r. do 30.11.2016 r. – 0 pkt  

9.2. Zamawiający dokona oceny kryteriów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie 

z zasadami matematycznymi.  
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9.3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych ofert na podstawie 

kryterium ceny.   

 

10. OPIS ZŁOŻENIA OFERTY 

 

10.1 Ofertę należy złożyć do dnia 20.09.2016 r. do godz. 10:00 w sekretariacie- pokój 11. Koperta 
powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy - Gmina Giżycko, 11-500 Giżycko, ul. 
Mickiewicza 33, z dopiskiem:  

 
„Oferta na opracowanie dokumentacji technicznej – Mazurski Trakt Rowerowy” 

 
10.2 Ofertę można również przesłać faxem (87/429-99-76) lub e-mailem (podpisaną  

i zeskanowaną) na adres: ugg@ugg.pl, 
 
10.3 Osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Anna Maślij tel. 87/429 99 83  
Anna Duda-Kochańska  tel. 87/429 99 83 

 
10.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania bez 

podania przyczyny. 
 
Załączniki 
 - Formularz ofertowy – zał. nr 1, 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków – zał. nr 2, 

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 3, 

- Wykaz wykonanych usług – zał. nr 4 

- mapa z przebiegiem trasy – zał. nr 5 

 

/Wójt Gminy Giżycko/ 

mailto:ugg@ugg.pl

