Załącznik Nr 1 do zaproszenia
WARUNKI ZAMÓWIENIA
I. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
ul. Bielska 41
17-200 Hajnówka
tel: /85/ 683-20-01 fax: /85/ 683-27-51
e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przebudowy drogi powiatowej Nr 1614B Podrzeczany – Leniewo na długości ok. 630 mb”.
Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 71354000-4 – usługi sporządzania map
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Zamówienie pn.: „Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowy drogi
powiatowej Nr 1614B Podrzeczany – Leniewo na długości ok. 630 mb” obejmuje naniesienie na mapę
zainwentaryzowanego odcinka drogi, wpisanie jej długości oraz powierzchni.
2) Mapy inwentaryzacji geodezyjnej należy wykonać w trzech egzemplarzach.
3) Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze muszą być zarejestrowane przez Starostwo Powiatowe
w Hajnówce, na podstawie przekazanej dokumentacji, przyjętej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
4) Wykonawca w cenę ryczałtową usługi wkalkuluje wszystkie koszty jakie mogą wystąpić w związku
z realizacją zamówienia, w tym dojazd na miejsce wykonania inwentaryzacji, koszt wytworzenia mapy
i jej kopii itp.
5) Inwentaryzację powinno się wykonać z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie oraz przyjąć na siebie obowiązek uzupełnienia opracowania powstałego w
wyniku niesolidnego wykonania mapy.
6) Z przekazania przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru stanowiący
podstawę do zapłaty wynagrodzenia.
7) Zapłata za wykonaną usługę nastąpi na podstawie protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku przez Wykonawcę w terminie nie później niż 14 dni od otrzymania faktury,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
8) Faktura musi zawierać następujące dane identyfikacyjne:
- Nabywca: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP 603-001-75-63
- Odbiorca/płatnik oraz adres do korespondencji: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska
41, 17-200 Hajnówka
III. Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: nie później niż 15 dni od dnia telefonicznego powiadomienia
Wykonawcy o gotowości drogi do wykonania inwentaryzacji
IV. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej
oferty
1. Warunki zamówienia – wymagania zamawiającego:
1.1 Wykonawca winien posiadać niezbędne uprawnienia, w tym uprawnienia zawodowe
geodezyjne, do wykonania działalności będącej przedmiotem zamówienia.
1.2 Wykonawca winien posiadać środki finansowe do realizacji zamówienia.
1.3 Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną przez niego odrzucone.
2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena ofertowa brutto - 100 %
3) Ocena ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana według
następujących zasad:
najniższa cena brutto spośród ofert ważnych
w = -------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto oferty badanej
2.W terminie nie później niż 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę uznaną za najkorzystniejszą.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Zamówienia. Jeżeli Wykonawca,
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którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu oraz żądania
od Wykonawców szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie postępowania oraz realizacji
zamówienia.
V. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) właściwie dla zamówień o równowartości
poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie
oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (podatkiem od towarów i usług VAT).
Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy
wykazać w „Formularzu ofertowym”, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszych Warunków
zamówienia.
VII. Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
2. Parafowany projekt umowy – zał. nr 2
3. Oświadczenie – zał. Nr 3
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru
VIII. Składanie ofert
1.Oferty należy złożyć w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w
Hajnówce, pokój Nr 4 lub za pomocą poczty na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul.
Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w terminie do dnia 28.06.2017 r. do godziny 12:00.
2.Ofertę należy wypełnić i umieścić w opakowaniu, zamknąć opakowanie i złożyć w jednym
egzemplarzu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania do
terminu otwarcia ofert. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy
oraz napisem „Oferta na wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”.
3.Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym
dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy.
IX. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest:
Aleksandra Majewska - tel. 85 683 20 01
X. Załączniki do niniejszych Warunków zamówienia stanowią:
- Formularz Ofertowy – załącznik nr 1
- Projekt Umowy – załącznik nr 2
- Oświadczenie – zał. Nr 3
Ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl dla realizacji zadania
pn.: „Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowy drogi powiatowej Nr 1614B
Podrzeczany – Leniewo na długości ok. 630 mb” i w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul.
Bielska 41, 17-200 Hajnówka.
Sporządził:
Starszy referent
ds. utrzymania i budowy dróg i mostów
Majewska Aleksandra
Zatwierdził:
Hajnówka, dnia 2017-06-20
Krystyna Miszczuk
Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
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w Hajnówce
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