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URZĄD MIA'STA.
97-300 PiotrkóW Trybunalsk|

BIURO INWESTYCJI I REMONTOW
ł;;;;;ę'j;EłBgk ł3ś{;;i ;j ą"" g.
dla któĘ realizowane jest zamówienie)

Piotrków Tryb, aniu E.r'Q9....... zol:.

RrM.7041-19.2013
Zaproszenie do skladania ofert

rry postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro

Biuro InwesĘcji i Remontów Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na
wykonanie opracowanie pt. pomiaru ruchu komunikacyjnego zrłiązanego z przebudową
ul. Łódzkiej na odcinku od Alei Armii Krajowej do granic miasta wraz Z obliczeniem wskaźników
rezu|tatu : oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i oszczędność czasu w przewozach
towarowych w zlotych/rok" .
(rodzaj zanóvie ia : (tos|ah,a/usłllgdlobo|a budowlonn)

l.Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej.
Miasto Piotrków Trybunalski' 97-300 Piotrków Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 ;
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział/Referat Biuro Inwestycji i Remontów

2.opis przedmiotu zamówienia:
I. kompleksowa dokumentacja doĘcząca wykonania pomiaru natężenia ruchu komunikacyjnego

wtaz z pomiarem prędkości oraz podziałem na..
- samochody osobowe,
- Samochody dostawcze,
- samochody ciężarowe bez przyczepy,
- samochody ciężarowe z przyczep%
- autobusy
Pomiary należy wykony.wać w wtorek, środę, czwartek w godz. 1300 do 1600. Docelowa
dokumentacja powinna zawieraó uśrednione wyniki z co najmniej 3 pomiarów.

il. opracowanie naleĄwykonać dla odcinków:
- odcinek I - -pomiar natężenia ruchu na odcinku ulic: A1. Armii Krajowej/ Łódzka t;. od
skzyżowania ulic : W. Polskiego i Al. Armii Krajowej do ronda im. Sw. Faustyly
- odcinek II - ul. Łódzka od ronda lm. Sw. Faustyny do granic miasta
W podsumowaniu naleĄ odnieść się do w1mików badań przeprowadzonych przed wykonaniem
modemizacj i ul. Lódzkiej.

III. obliczenie na podstawie trzech pomiarów ruchu wskażrików rezultatu : oszczędnośó czasu w
przewozach pasażerskich i towarowych w złoĘchlrok, do przeliczenia z kursu euro przyjętego
we wniosku aplikacyjnym

IV. zamawiający przekażrc Studium oraz dokumentację doĘczącą wykonania poprzednich
pomiarów natężenia ruchu komunikacyjnego

c. okes gwarancji:
d. warunki płatności: przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury na rachunek

Wykonawcy .
e. inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

3.Termin wykonania zamówienia. . max do 04 listopadz 201'3 r.

4.Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofeń
ofertęna|eĘ złoityć w formie pisemnej:
. osobiście w siedzibie: Urząd Miasta w Piotrkowie Trybuna|skim Biuro Inwestycji i Remontów,
ul. Szkolna 28 ,97-300 - z dopiskiem oferta na wykonanie opracowania pn,: ,,Pomiar ruchu
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komunikacyjnego i wskaźników rezultatu związanych z przebudową u|. Łódzkiej na odcinku od
Alei Armii Krajowej do granic miasta " - pok. 35, II p. lub,
lub) przesłać na adres: Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Biuro InwesĘcji i Remontów,
ul. Szkolna 28 , 97-300 - z dopiskiemjw. lub,
lub) faxem na numer: 44-732-18-44' za późnie1szym przesłaniem oryginafu lub,
lub) w wersji elekhonicznej na e-mail: e-urzad@piotrkow 'p1, za późniejszym przesłaniem oryginału (w
orarpadku wvboru naikorzystniejszej oferty)

w nieprzekaczalnym terminie: do dnia 26 września 2013 r.
ofeĄ otrąrmane po terminie składania ofert zostanązwrócone Wykonawcom bez otwierania'

Do ofertv musza bvć dołaczone nastepuiace dokumentv:
- wypełniony i podpisany formularz oferty;
- podpisany wzór umowy;
- inne dokumenty (np. opisy funkcjonalne i techniczrre oferowanego przedmiotu zamówienia; ceĄfikaĘ
iĘ. _ o ile byĘ wymagane przez Zamawiającego) _brak
5. Proiekt umowv.

DY
AURA INWE ot{TÓW

MaĘ nata Majczyna
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PROJEKT UMOWY

zawarta dnia ''.'' '.'.'' '.','',f013 roku w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy:
Miastem Piotrków Trybuna|ski z siedzibą przy Pasain Karola Rudowskiego 10, 97.300 Piotrków
Trybunalski zwanym dalej,,Zamawiaj ącym'', r ęprezentow anym przez:
Dyrektora Biura Inwestycji i Remontów - Panią Malgorzatę Majczynę

a.
prowadzącym dzlałalnośc gospodarczą

działającym na podstawie KRS/CEIDG.....' ' pod nr
. . . ,  Regon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /  pese l  ,

zwany dalej ,,Wykonawcą,', reprezentowanym przez :

W wyt,tiku przeprowadzenia uprosZczonego postępor,)ania o wartości poniżej równowartości kwoty t4 000
euro, zawarto umowę nastq)ującej treści:

$1

Wykonawca na zamówienie Zama.wta1ącego zobowiązuje się wykonać:
oplacowanle pt. ''Pomiar ruchu komunikacyjnego zutiązanego z przebudową ut. Łódzkiej na
odcinku od A|ei Armii Krajowej do granic miasta wraz z obliczeniem wskaźników rezu|tatu'' .

I. kompleksowa dokumentacja doĘcząca wykonania pomiaru natężenia ruchu komunikacyjnego
wraz zpomiarem prędkości oraz podziałem na:
- samochody osobowe,
- Samochody dostawcze,
- samochody ciężarowe bez przyczepy,
- samochody ciężarowe z przyczepą
- autobusy
Pomiary naleĄ wykonywać w wtorek, środę, czwartek w godz. 1300 do 1600. Docelowa
dokumentacja powinna zawierać uśrednione wyniki z co najmniej 3 pomiarów.

II. opracowanie należy wykonać na odcinkach:
- odcinek I . -pomiar natężenia ruchu na odcinku ulic: A1. Armii Krajowej/ Łódzka q. od
skrzyżowania ulic :W. Polskiego iAl. Armii Krajowej do ronda im. Św Faustyny
. odcinek II _ ul. Łódzka od ronda im. Św. Faustyly do granic miasta
W posumowaniu nalezy odnieśó się do w1ników badań przeprowadzonych przed wykonaniem
modemizacj i ul. Łódzkiej.

III. obliczenie wskaŹników rezultatu : oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych w
złotychlrok - do przeliczenia z kursu euro przyjętego we wniosku aplikacyjnym.

1 . Wykonawca oświadcza, Źe posiada
do wykonania przedmiotu umowy.

Dokumentacja zostanie wykonana w

s2
odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą

3. (trzech) egzemplarzach + wersja elektroniczna .

l .
2.
3 .

$3

Wykonawca może korzystać z pomocy innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę'
Strony zobowiązują się współdzialaó ze sobą ściśle przy wykonyrłaniu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących

działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizac1i niniejszej umowy.
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4. o ile do rozpoczęcla lub kontynuowania przez Wykonawcę czynności objętych niniejszą umową
niezbędne jest współdziałanie Zamawiającego polegające w szczególności na dostarczeniu
dokumentów lub informacii, o których mowa w ust. 2., Wykonawca do czasu podjęcia przez
Zamawiającego tego współdziałania wstrzyma wykonanie swolch obowiązków, zaś termin ich
zakończenia ulegnie odpowiedniemu przesunięciu.

$ 4

l. Wykonawca wykona opracowanie wymienione w par. 1 w terminie do 04 listopada 2013 r.
Z'Przedmiot umowy, przekazany zostanie Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie protokofu

zdawczo- odbiorczego wraz z oświadczeniem ojeqo kompletności i zgodności zumowa.
3.W terminie 7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę zamówionego opracowania Zamawiający

oświadczy, czy je prĄmuje, czy też' żąda dokonania okeślonych zmian lub nie przyjmuje go w
całości.

4.Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w opracowaniu przedstawione uwagi w terminie 7 dni od daty
przedstawienia uwag.

5.Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający nie złoźry żadnego oświadczenia, uważa się,
że przyjął opracowanie bez zasttzeżei.

6.Termin wykonania prac wymieniony w ust. l i 2 ulega przesunięciu odpowiednio o ilość dni wylikającą
z wykonania prac przewidzianych w ust. 4.

3 .

l .

1 .
$s

Z chlvi|ą przyjęcia przedmiofu zamówienia przez Zamawia1ącego, na Zamawiającego przechodzą
autorskie prawa majątkowe do opracowań wymienionych w par. l w zakesie uffwalenla,
wprowadzania do pamięci komputera, zwielokotniania zarówno w formie pisemnej, jak i zaprsu
komputerowego oraz roz;rowszechniania.
Z chwi|ą przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia przechodzi na niego również
prawo do zezvtalania na korzystanie z opracowania.

$6

Z l7Ąułu wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
Złotych (słownie: netto + 23%o vAT' tj. ........... ...,,.,.. z| (s|ownie

zlotych) brutto.
Wynagrodzenie powyższe obejmie zwrot wszelkich wydatków poniesionych przez Wykonawcę w celu
wykonania niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, płatne będzie w terminie czternastu dni od przedstawienia
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w
fakturze.
wykonawcajest uprawniony do wystawienia faktury w dniu przyjęcia prac przez Zamawiającego.
Płatnikiem fakrur będzie Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrków Trybunalski, NIP : 7 7 1 -27 -98 -7 7 1

$7

1 . Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek okolicmości, za które odpowiada Wyko.

nawca - fl%o w1nagrodzenia brutto okeślonego w par. 6 ust.1,
b) za zlvłokę w realizacji umowy- 0,250ń wyrragrodzenia brutto określonego w par. 6 ust'l za

kaŻdy dzień zwłoki' Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 15% wańo.
ści brutto umowy, Zamawia1ący moŻe odstąpić od umowy,

c) Za odstą]ienie od umowy przez Zamawia1ącego z winy Wykonawcy _ l0% wynagrodzenia
brutto, okeślonego w par.6 ust. l ,

d) za zwłokę w usunięciu wad - 0,25o/o wynagrodzenia brufto okeślonego w par. óust' |, zakaŻdy
dzień zwłoki licząc od dnia wynlaczorLego przez Zamawiającego na usunięcie wad .

4.
5 .



PROGRAM
RE6IONALNY
' l!lcDo|v^ tr{ll l ł'Il' \.c||lc4.'

lŁódzkie UNIA EUSOPEJSI(A
€!Rcp.l.x' F!ic|,i?

rcfwoJU RŁgIogl|rtco

2 .

3 .

W prąpadku, gdyby kary umowne nie pokryĘ całkowicie strat spowodowanych zwloką Zamawia-
jący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
Niezależnie od powyŹszych roszczeń' w przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę rvskutek
niewykonania lub nienależyego wykonania zobowiązania, może on dochodzić odszkodowania na
zasadach ogólnych Kodeksu cy.lvilnego.

s8
l. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczp leżących po jego stronie lub w

przypadku niewykonywania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z par. 3 lst. f'
Wykonawca może odstąlić od umowy bez konsekwencji wyrnienionych w par. 7'

2.W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Wykonawcy przysługuje w1nagrodzenie
za wykonane prace, w wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia wymienionego w par. 6 i
wykonanej pracy.

se
l.Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową majdują zastosowanie przepisy Prawa autorskiego i

Kodeksu cywilnego.
2.Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby

Zamawia1ącego,

$10
Wykonawca oświadcza, iż' wyaż:a zgodę na przetwarzani'e danych osobowych zawartych
w umowie oraz sporządzonej na 1ej podstawie dokumentacji dla potrzeb zadania inwesĘcyjnego
,,Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1,8'|2,9|) poprzez rozbudowę
ul. Łódzkiej'' i ,,Zobołłiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie
miasta'', zgodnie Z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. |J ' z 2002 nr l0l,
poz' 926 z późn. zm.)

s 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

$12
Umowa niniejsza zostata sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemp\arzach, po jednym
egzemp|atzu d|a Zamawiającego i Wykonawcy'

Zamawiający Wykonawca

Ll|konawca:Ząnawiąjący:

(pieczęć i potlpis osoby uprau,nionej tlo
skląclanią oświątlczeń woli w imieniu Wkonawcv)

Zapl'oszenie do składania ofen ze strony Zamawiającego zostało ..201 3 r. przez

u,eilxń

BIURA I
(pieczęć i

Maiczyna



PRO6RAM
REtrIONALNY
rt,tloto'r1/A lrirll (lr l.rfriliat( |

uMł EUno9EJ3XA
€ !JR4F.Ji'(' .'k'|'9.

ĘożlvśJu RceIo'ł^L|i*50

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro
na . ,,Pomiar ruchu komunikacyjnego związanego z przebudową ul' Łódzkiej na odcinku od Alei
Armii Krajowej do granic miasta wraz z ob|iczeniem wskaźników rezu|tatu''.

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

NIP:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGON:
Numer rachunku bankowego:
2. Kallailacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
a) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto:

zł',, a wtaz z na|eimym podatkiem VAI w wysokości ,'.''.,''.%o Za cenę brutto:
. . . . . . . . . .  z l . ;

b) oferujemy termin realizacji zamówienia: ............. dni/Ęgodni, licząc od dnia podpisania
umowy/ max do 04.11.2013 r.;

3. oświadczam, lz zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego
i nie wnoszę do nich zadnych zastrzezeń.
Zał'ącznikami do niniejszego formularza ofeĄ stanowiącymi integralną część oferty są:

:::::*:::::::-

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Ękonawcy)

4.
a)
b)
c)
d)


