URZĄD GMINY SKĄPE
66-213 SKĄPE 65
tel. 68 34 19 212
68 34 19 213
68 34 19 227
fax 68 34 19 180
e-mail: urzad@skape.pl
serwis internetowy: www.skape.pl
Skąpe, dnia 30 czerwca 2014 r.

BZP.2600.138.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszam do złożenia łącznej oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla 4 zadań
inwestycyjnych:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Pałck, gm. Skąpe;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn, gm. Skąpe;
3. Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej tłocznej z m. Pałck do m. Skąpe, gm. Skape;
4. Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej tłocznej z m. Niekarzyn do m. Pałck, gm. Skąpe,
wraz z uzyskaniem kompletu niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji.
Przedmiotowe dokumentacje obejmowały będą swoim zakresem budowę sieci kanalizacyjnej w układzie
grawitacyjno-tłocznym na terenie ww. miejscowości wraz z odprowadzeniem ścieków (tranzytami) do istniejącego
systemu kanalizacyjnego w m. Skąpe, po sprawdzeniu przez projektanta zdolności techniczno-technologicznej
takiego rozwiązania.
Sporządzone dokumentacje muszą być zgodne z obecnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Zakres prac obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji technicznych robót budowlanych (wielobranżowych projektów budowlanych z
elementami wykonawczymi (w tym branży sanitarnej, elektrycznej, drogowej w zakresie odtworzenia
nawierzchni – w zależności od potrzeb i wymogów prawnych) – 6 egz. dla każdej inwestycji.
2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz decyzji dla realizacji w/w zadań, w tym: warunków
technicznych do projektowania, pisemnych oświadczeń właścicieli gruntów złożonych przed wydrukiem
projektów budowlanych z wyrażeniem zgody na lokalizację przyłączy lub sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
działki wraz ze szkicem sytuacyjnym (dla Zamawiającego oryginał + kopia), decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedmiotowych przedsięwzięć, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
pozwoleń wodno-prawnych (o ile zaistnieje taka konieczność), uzgodnień ZUDP, kopi złożonych w
odpowiednich organach wniosków o pozwolenie na budowę itp.
3. Przygotowanie i uzyskanie we własnym zakresie, jeżeli wystąpi taka konieczność, niezbędnych materiałów,
opracowań, ekspertyz, dokumentacji geotechnicznej, operatów wodno-prawnych oraz map, w tym do celów
projektowych, itp. i przekazanie ich Zamawiającemu - 2 egz.
4. Przygotowanie odrębnie dla każdego zadania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
STWiORB – 3 egz.
5. Przygotowanie dla Zamawiającego całego przedmiotu zamówienia w wersji elektronicznej – 2 egz. (CD, DVD
w formacie PDF całość + rysunki DWG.).
6. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach ustalonego w
niniejszym postępowaniu wynagrodzenia.
Projekty powinny swoim zakresem obejmować sieć główną oraz całość przykanalika od studni na sieci do
podłączenia budynku. Natomiast kosztorys inwestorski powinien być sporządzony wyłącznie na zakres: sieć oraz

przyłącze do pierwszej studni rewizyjnej (włącznie) na terenie dz. prywatnej lub do granicy działki w przypadku
zabudowy planowanej, perspektywicznej lub warunków szczególnych.
Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu prowadzonego w oparciu o
ustawę prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizacji robót na jego podstawie.
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Należy sporządzić ją w szczególności w oparciu o:
- Ustawę z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- Ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., nr 199, poz.
1227).
- Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - przedmiot zamówienia należy określać zgodnie z
zapisami art. 29 i 30 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz.759)
tj.:
1.Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty.
2.Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
3.Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy -lub
równoważny-. Dodając w opisie przedmiotu zamówienia określenie -równoważny- Projektant zobowiązany jest
zawrzeć określenia precyzujące wymogi w kwestii równoważności.
-wytyczne zawarte w branżowych przepisach szczegółowych, obowiązujących Polskich Normach, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i założeniami Zamawiającego.
Obowiązki projektanta:
Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez osoby
upoważnione do reprezentowania Zamawiającego;
3. Uzgadniania z Zamawiającym treści wszystkich wystąpień o uzyskanie uzgodnień, opinii, informacji, a treść
wystąpień i uzgodnień dotyczących wejścia lub korzystania czasowego bądź stałego z terenu prywatnego winna
być zatwierdzona przez Zamawiającego.
4. Opisu zastosowanych wyrobów budowlanych za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych, w
sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji;
5. Ścisłej współpracy z jednostkami wydającymi techniczne warunki przyłączenia w sposób umożliwiający
uzyskanie najbardziej optymalnych rozwiązań;
6. Uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym dokumentacji w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych i
zastosowanych wyrobów budowlanych;
7. Uzyskania akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego przed wystąpieniem o jego zatwierdzenie i o
pozwolenie na budowę do właściwego organu wydającego decyzje w tym zakresie;
8. Uczestniczenia w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz
przedstawiania Zamawiającemu na każde wezwanie stanu zaawansowania prac projektowych.
9. Przekazania Zamawiającemu oryginałów uzgodnień, opinii i innych dokumentów powstałych w toku
projektowania.
10. Dokonywanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na pisemne żądanie Zamawiającego w
okresie 3 lat od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Nadzór autorski:
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją
robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
1. Nadzór autorski obejmuje w szczególności:
a) uzgadnianie z inwestorem i wykonawcą na ich wnioski możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,
b) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, a w przypadku wystąpienia takiej
konieczności, wykonanie dokumentacji zamiennej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia zamiennego,
c) udział w naradach technicznych na pisemne wezwanie Zamawiającego (maksymalnie 15 pobytów w okresie
trwania umowy).
Zachęcamy do odbycia wizji w terenie celem analizy istniejących problemów, wyznaczenia zakresu
koniecznych do wykonania prac oraz wartości zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2016 r.
Oferty należy składać do 08 lipca 2014 r., do godz. 12.00 (liczy się data wpływu do urzędu).
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2014 r., o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.
Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Złożona oferta utrzymuje ważność min. 30 dni i może być przedłużona za zgodą stron na dłuższy okres.
Z wybranym Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie zawarta umowa realizacji zamówienia.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą zaproponowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia
(dokumentacji projektowej łącznie dla 4 zadań inwestycyjnych). Oferty cząstkowe będą odrzucane.
Cena oferty powinna zawierać:
1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie
będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Osoba do kontaktu: Paweł Golimento tel. 724-577-111

W załączeniu przesyłamy formularz ofertowy.

