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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

„Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych wraz z fotorejestracją 

fotometryczną pasa drogowego dróg położonych na terenie gminy Drawno”  

 

 

Podstawa prawna: 

• postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj Dz. U. z 2021r.,  poz. 1129); 

 

 

 

 

 

                               Zatwierdził: 

           Burmistrz Drawna 

               -/- Andrzej Chmielewski 

       

  

 

 

 

 

 

Drawno, dnia 02.09.2021r. 

 

 

http://www.drawno.pl/


I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ewidencji dróg gminnych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, przepustów oraz rejestracja 

numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r. nr 67 poz. 

582) łącznie z fotorejestracją pasa drogowego, opracowanie książek dróg gminnych w 

wersji papierowej oraz elektronicznej, dostarczenia programu do ewidencji dróg, wykonania 

pomiaru natężania ruchu w miejscowości Sieniawa, gm. Drawno. 

Opracowaniem należy objąć około 50 km (40 odcinków) dróg gminnych.  

Powyższe dane mają charakter szacunkowy.  

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia powinien zweryfikować ilość kilometrów na 

podstawie pomiarów, oględzin i inwentaryzacji w terenie. 

 

1. 1. Zakres opracowania ewidencji obejmuje:  

- opracowanie książki drogi (numer Urzędu Marszałkowskiego, numer ewidencyjny odcinka 

drogi, przebieg drogi, kategoria, lokalizacja i długość), 

- parametry techniczne odcinka drogi (klasa techniczna, szerokość jezdni, szerokość korony 

drogi, rodzaj nawierzchni, szerokość pobocza, chodnik, odwodnienie, skrzyżowanie, 

przepusty, mosty , zatoki postojowe, autobusowe), 

- wyposażenie techniczne odcinka drogi (oznakowanie pionowe, poziome, oświetlenie, 

progi zwalniające, bariery), 

- charakterystyka skrzyżowania, 

- zagospodarowanie odcinka drogi (nazwa odcinka drogi, obiekty przydrożne typu         

hydrant, stacja trafo), 

-przekrój drogi, 

- schematy orientacyjne dróg w postaci map, 

- zestawienie zbiorcze danych technicznych odcinka drogi, 

- wykaz dróg gminnych, 

- zestawienie zbiorcze danych technicznych wszystkich dróg na terenie gminy Drawno, 

- zestawienie zbiorcze oświetlenia i oznakowania pionowego, 

- komplet 3 map ewidencyjnych z wyszczególnieniem dróg gminnych i powiatowych w 

skali 1:20 000 w formie wydruku w tym jedna laminowana i mapę w wersji elektronicznej 

w formacie obsługiwanym przez środowisko Windows (jpg, pdf, itp.). 

1.2. Dostarczenie programu do prowadzenia ewidencji dróg. Licencja nieodpłatna, 

wielostanowiskowa i dożywotnia wraz z zapewnieniem zdalnej pomocy technicznej w 

zakresie obsługi programu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

 



 

Program komputerowy umożliwiający samodzielne prowadzenie, edytowanie i 

aktualizowanie ewidencji dróg oraz generowanie przebiegów liniowych będących 

graficznym przedstawieniem rzeczywistego przebiegu drogi. 

1.3. Program do ewidencji dróg powinien: 

- posiadać funkcję dzięki której jest możliwa wizualizacja sieci dróg na innych podkładach 

mapowych, m.in. ortofotomapa czy EwMapa, 

- umożliwić wprowadzanie dowolnych elementów w książce drogi powodując automatyczne 

wyświetlanie ich na dowolnym podkładzie mapowym np.: ortofotomapa, EwMapie w postaci 

warstw wektorowych zinwentaryzowanych elementów pasa drogowego z możliwością 

wyświetlenia warstwy uwzględniającej granice oraz numery działek ewidencyjnych, 

- umożliwić wyszukiwanie obiektów po konkretnym atrybucie (np. numer drogi), 

- umożliwić generowanie Książki Drogi czy Obiektu Mostowego z możliwością wydruku, 

Program powinien umożliwić wykonanie raportów zbiorczych na przykład: 

- formularz danych o sieci dróg publicznych na granicach administracyjnych miasta Drawna i 

na terenie gminy Drawno, 

- zestawienie dróg w gminie ze względu między innymi na kategorię drogi, klasę drogi, 

nawierzchnię itp. 

1.4. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi oprogramowania dla minimum dwóch pracowników. 

1.5. Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich obejmujących 40 odcinków dróg o łącznej 

długości około 50 km będących w zarządzie Gminy Drawno. 

Wynikiem prac będzie sporządzenie w 1 egzemplarzu protokołu z przeglądu każdej drogi 

oddzielenie wraz z wersją elektroniczną- stosownie do art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tj. Dz.U. Z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Protokół powinien być podpisany 

przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, które należy dołożyć do wykonanej 

dokumentacji. 

1.5  Wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru widoczności na przejeździe  

kolejowo-drogowym w m. Sieniawa. Wynikiem prac będzie sporządzenie w 1 egzemplarzu 

protokołu wraz z wersją elektroniczną.  

 

Klasyfikacja zamówienia wg CPV: 

 

    72268000 - Usługi dostawy oprogramowania 

    72300000 - Usługi w zakresie danych 

    71631450 - Usługi kontroli mostów 

    71631480 - Usługi kontroli dróg 

 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 



 

II. Termin realizacji zadania: 

 

Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.  

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania danego 

warunku: 

 

1) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający kompetencje lub uprawnienia do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz 

posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający wymaga dysponowania co 

najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania przeglądów dróg, obiektów i 

mostów.  

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca składa wraz z ofertą: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w 

Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania; 

2. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 2); 

 

IV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny. 

 

Wykonawca poda cenę ryczałtową oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę 

podatku VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Cena oferty wykonana w oparciu o opis przedmiotu zamówienia  musi 

obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla realizowania przedmiotu 

zamówienia. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

przy zastosowaniu poniższych kryteriów: 

cena „C”– 100% 

V. Rozstrzygnięcie postępowania  i zlecenie realizacji zamówienia:   

 

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie. 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.  

 



 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą.  

W przypadku odmowy wykonania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się 

możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z oferentem, którego oferta została porównana i 

oceniona jako kolejna najbardziej korzystna. 

Zamawiający ma prawo do wezwań o wyjaśnienie zaoferowanej ceny oraz zamknięcia 

postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert. 

 

VI. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania: 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 10.09.2021r. do godz. 15:30 w Urzędzie 

Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, Sekretariat, I piętro.  

Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

       OFERTA:  

„Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa 

drogowego dróg położonych na terenie gminy Drawno”  

 

Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30. 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na w/w zadanie.   

Zamawiający dopuszcza również składanie ofert faksem lub e-mailem. 

Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

 

VII. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia: 

 

a) pisemnie na adres: Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno 

b) e-mailem: poczta@drawno.pl, ajarzebinska@drawno.pl, mpasierbiewicz@drawno.pl 

d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami: 

    Monika Pasierbiewicz, tel. 664 772 694  (w zakresie proceduralnym) 

    Anita Jarzębińska  tel. 664 772 393 (w zakresie merytorycznym) 

 

VIII. Warunki płatności za przedmiot zamówienia:  

 

Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonana będzie po przekazaniu dokumentacji na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu. 

Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, będzie rachunkiem dla którego 

zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (t.j. Dz. U z 2019r.,poz. 

2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiający oświadcza, że będzie realizować 

płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. 

mailto:poczta@drawno.pl
mailto:ajarzebinska@drawno.pl
mailto:mpasierbiewicz@drawno.pl


 

IX. Uwagi: 

 

• Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją 

odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia. 

• Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób  


