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Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

ZAPRASZA 

 

do złożenia oferty na zadanie pn. : 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ 

 

 ZADANIE NR 1 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci 

przesyłowej wodociągowej łączącej Ujęcie Wody w Węglińcu z Ujęciem Wody w Zielonce 

wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego 

podczas realizacji robót.  

ZADANIE NR 2 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci 

przesyłowej wodociągowej, zbiornika retencyjnego i hydroforni na sieci wodociągowej 

łączącej Ujęcie Wody w Węglińcu z miejscowością Czerwona Woda wraz z uzyskaniem 

decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót. 

 
 

I . Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 

 

1. Przedmiotem  zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej budowy sieci przesyłowej wodociągowej łączącej Ujęcie Wody w 

Węglińcu z Ujęciem Wody w Zielonce wraz z doborem i montażem na SUW w Węglińcu 

zestawu pompowego niezbędnego do obsługi sieci.  

2. Założenia projektowe:  

a) lokalizacja sieci:  wstępna lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do zaproszenia, 

długość sieci - ok. 4,2 km; instalację należy wykonać z rur PE63,  Orientacyjny zakres 

przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik graficzny nr 1   

UWAGA: Podane powyżej długości sieci są orientacyjne i mają na celu zobrazowanie skali 

projektowanego zadania. W celu właściwego rozpoznania skali trudności zadania niezbędna 

jest wizja terenowa Oferenta przed złożeniem oferty. Oferent dopuszcza inne rozwiązania 

lokalizacji przedmiotowej inwestycji pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Oferenta. 



b) dobór i montaż zestawu pompowego powinien uwzględniać, uwarunkowania terenowe 

przebiegu sieci, oraz zaprojektowanych parametrów sieci.  

 

3. Usługi należy wykonać siłami własnymi, w systemie generalnego wykonawstwa, lub z 

udziałem podwykonawców zgodnie z obowiązującymi normami, polskim Prawem 

Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi przepisami w zakresie dotyczącym 

przedmiotu zamówienia. 

4. Dokumentacja projektowa powinna składać się z opracowań obejmujących wszystkie 

branże techniczne i budowlane projektowanego przedmiotu zamówienia.  

5. Do obowiązków Oferenta należy: 

w ETAPIE I  

a) sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,  

b) weryfikacja zakresu i obszaru objętego projektem umożliwiająca realizację całego 

zadania,  

c) uzyskanie w formie pisemnej zgód właścicieli terenu na budowę i umieszczenie urządzeń 

wodociągowych potwierdzonych podpisem na załączniku mapowym przez właścicieli 

gruntów, 

d) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych i innych map niezbędnych do opracowania 

dokumentacji,   

e) uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej  

f) uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów na teren objęty inwestycją wraz z terenami 

będącymi pod jej wpływem,  

g) uzgodnienie przebiegu trasy projektowanej sieci wodociągowej z właścicielami 

istniejącego uzbrojenia,  

h) uzyskanie zgody zarządców dróg na umieszczenie wodociągu w pasie drogowym, 

i) uzyskanie wypisu z planów zagospodarowania przestrzennego terenów objętych 

przedmiotową inwestycją, 

j) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego wg obowiązujących 

przepisów - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. 

zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 poz. 462 z późn. zm.), ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. 2013 poz. 1232 z póżn. zm ), Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę. Ilość egz. dokumentów: 

4 komplety + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie pdf i dwg lub kompatybilnej,  

k) wykonanie przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1388) z podstawą wyceny. Ilość egz. 

dokumentów: 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formie pdf oraz ath lub 

kompatybilnej,  

l) wykonanie kosztorysów inwestorskich z podstawą wyceny - zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonał no-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Ilość egz. dokumentów: 2 

egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formie pdf oraz ath. lub kompatybilnej, 

 



W ETAPIE II 

a) uzyskanie wszelkich uzgodnień i materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

budowę,  

b) uzyskanie operatu wodnoprawnego (jeżeli wymagany), 

c) uzyskanie warunków geologiczno-górniczych (jeżeli wymagane),  

d) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia inwestycyjnego (jeżeli wymagane),  

e) uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii ZUD, 

f) przygotowanie kompletnej dokumentacji w zakresie OOŚ (jeżeli wymagane),  

g) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,  

h) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót sieci wodociągowej, 

magistrali i przyłączy wodociągowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej. Ilość egz. dokumentów: 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 

zapisanej w formie pdf,  

i) wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu, uzgodnionego i zatwierdzonego przez 

zarządców dróg. Ilość egz. dokumentów: 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej 

w formie pdf, oraz uzyskanie pozytywnej decyzji. (jeżeli wymagane)  

j) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ilość egz. Dokumentów 2 

egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formie pdf. 5. 

 

6. Na każdym etapie prac Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu, konsultacji i 

akceptacji prac projektowych. 
7. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia Organizatorowi projektów sieci 

wodociągowych w wersji roboczej do uzgodnień w celu akceptacji tras oraz dokonania 

ewentualnych korekt rozwiązań technicznych. Uzgodnienia trasy projektowanych 

wodociągów muszą odbyć się przed złożeniem projektu do uzgodnienia przez jednostki 

opiniujące. Akceptacja tras odbędzie się po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie w 

obecności projektanta i przedstawiciela Organizatora. Trasę projektowanych wodociągów 

należy przedłożyć na aktualnej mapie do celów projektowych z wniesionymi granicami 

działek. Do wniosku o uzgodnienie należy dołączyć wypis z ewidencji gruntów działek, 

przez które przebiega projektowany wodociąg.  

8. Wskazane w dokumentacji projektowej materiały winny posiadać wszelkie wymagane 

prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości (Prawo budowlane Dz. U. 2013 

Nr 0 poz. 1409 z późn. zm ).  

9. Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać nazw producentów, maszyn i 

urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to 

udowodnione specyfiką przedmiotu zamówienia i konieczne dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, Oferent może użyć znaków towarowych, tylko wówczas, 

gdy takiemu zapisowi towarzyszą wyrazy lub równoważny.  

10. Oferent zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do aktualizacji kosztorysów 

na potrzeby udzielenia zamówienia na roboty budowlane zgodnie z wymogami ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

11. Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego oraz projektów 

wykonawczych musi być zgodne z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zm.) i jej przepisami wykonawczymi.  



12. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będąca przedmiotem zamówienia posłuży 

Organizatorowi do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, że dokumentacja 

projektowa jest opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane należy ją sporządzić 

zgodnie z art. 29-31 w/w ustawy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania Wykonawców.  

13. Wraz z dokumentacją projektową Oferent przedłoży materiały opisujące parametry 

zastosowanych materiałów i urządzeń. Zastosowane w dokumentacji materiały i 

urządzenia muszą być dobrane w taki sposób, by parametry wybrane do poziomu 

równoważności było w stanie spełnić co najmniej dwóch Wykonawców. Oferent 

dostarcza poziom równoważności zastosowany do użytych materiałów i urządzeń oraz 

dokumentację wskazującą Producentów spełniających zastosowany poziom 

równoważności w  2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formie pdf. 

14. Wymagany maksymalny czas/termin realizacji całości zamówienia: 15 miesięcy tj. od 

01.04.2015r. do 30.06.2016r łącznie 457 dni. 
a) Wymagany maksymalny czas/termin realizacji I ETAPU prac projektowych 

obejmujący zakres określony w pkt. 4 wynosi 10 miesięcy tj. od 01.04.2015 do 29.01.2016r 

łącznie 304 dni. 

b) Wymagany maksymalny czas/termin realizacji II ETAPU prac projektowych 

obejmujący zakres określony w pkt. 4 wynosi 5 miesięcy tj. od 01.02.2016 do 30.06.2016r 

łącznie 153 dni. 

15. Za zakończenie I etapu prac projektowych przyjmuje się wykonanie wszystkich prac 

określonych w pkt.4  ETAP I oraz uzyskanie pisemnej akceptacji o której mowa w pkt. 5 

 

II.Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 

 

1. Przedmiotem  zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej budowy sieci przesyłowej wodociągowej łączącej Ujęcie Wody w 

Węglińcu z Ujęciem Wody w Czerwonej Wodzie. 

2. Usługi należy wykonać siłami własnymi, w systemie generalnego wykonawstwa, lub z 

udziałem podwykonawców zgodnie z obowiązującymi normami, polskim Prawem 

Budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi przepisami w zakresie 

dotyczącym przedmiotu zamówienia. 

3.  Dokumentacja projektowa powinna składać się z opracowań obejmujących wszystkie 

branże techniczne i budowlane projektowanego przedmiotu zamówienia.  

4. Do obowiązków Oferenta należy: 

 

ETAP I  

Prace projektowo koncepcyjne polegające na: 

 

a) Przygotowaniu w oparciu o dane istniejącej SUW w Czerwonej Wodzie 

zapotrzebowania na wodę dla miejscowości Czerwona Woda.  

b) Opracowaniu wstępnych rozwiązań projektowych  w zakresie zapewnienia dostaw 

wody do miejscowości Czerwona Woda z SUW w Węglińcu, z uwzględnieniem 

budowy zbiornika retencyjnego wody i hydroforni w miejscowości Czerwona Woda 

tj. dobór przekroju sieci przesyłowej i parametrów zbiornika i hydroforni, oraz pomp 

przesyłowych na SUW w Węglińcu. 

c) Przygotowaniu w oparciu o dane  przekazane przez Organizatora analizy opłacalności 

realizacji dwu wariantów przebiegu sieci przesyłowej wraz z projektowaną hygrofornią 



i zbiornikiem retencyjnym zakresie kosztów budowy, kosztów eksploatacji w okresie 

min. 5 lat. 

d) Lokalizacja sieci:  wstępna lokalizacja zgodnie z Załącznikiem nr 4,5,6,7 w dwóch 

wariantach o, długość sieci - ok. 3,5km lub 5,4km km; instalację należy wykonać z rur 

PE,   

UWAGA: Podane powyżej długości sieci są orientacyjne i mają na celu 

zobrazowanie skali projektowanego zadania. W celu właściwego rozpoznania skali 

trudności zadania niezbędna jest wizja terenowa Oferenta przed złożeniem oferty. 

Oferent dopuszcza inne rozwiązania lokalizacji przedmiotowej inwestycji 

 

e) Uzyskanie ostatecznej akceptacji wytycznych do projektowania. 

 

ETAP II  

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci przesyłowej wodociągowej 

zbiornika retencyjnego i hydroforni w oparciu o założenia projektowe zaakceptowane w etapie I. 

 

a) ostateczne sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,  

b) weryfikacja zakresu i obszaru objętego projektem umożliwiająca realizację całego zadania,  

c) uzyskanie w formie pisemnej zgód właścicieli terenu na budowę i umieszczenie urządzeń 

wodociągowych.potwierdzonych podpisem na załączniku mapowym przez właścicieli 

gruntów, 

d) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych i innych map niezbędnych do 

opracowania dokumentacji,   

e) uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej  

f) uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów na teren objęty inwestycją wraz z terenami 

będącymi pod jej wpływem,  

g) uzgodnienie przebiegu trasy projektowanej sieci wodociągowej z właścicielami 

istniejącego uzbrojenia,  

h) uzyskanie zgody zarządców dróg na umieszczenie wodociągu w pasie drogowym, 

i) uzyskanie wypisu z planów zagospodarowania przestrzennego terenów objętych 

przedmiotową inwestycją, 

j) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego wg obowiązujących 

przepisów - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z 

późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.), ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z póżn. zm ), Obwieszczenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę. Ilość egz. 

dokumentów: 4 komplety + 1 egz. w wersji elektronicznej w formie pdf i dwg lub 

kompatybilnej,  

k) wykonanie przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1388) z podstawą wyceny. Ilość egz. 

dokumentów: 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formie pdf oraz ath lub 

kompatybilnej,  

l) wykonanie kosztorysów inwestorskich z podstawą wyceny - zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 



sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonał no-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Ilość egz. dokumentów: 2 

egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formie pdf oraz ath. lub kompatybilnej, 

 

 ETAPIE III 

Zgody i Pozwolenia. 

a) uzyskanie wszelkich uzgodnień i materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

budowę,  

b) uzyskanie operatu wodnoprawnego (jeżeli wymagany), 

c) uzyskanie warunków geologiczno-górniczych (jeżeli wymagane),  

d) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia inwestycyjnego (jeżeli wymagane),  

e) uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii ZUD, 

f) przygotowanie kompletnej dokumentacji w zakresie OOŚ (jeżeli wymagane),  

g) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,  

h) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót sieci wodociągowej, 

magistrali i przyłączy wodociągowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej. Ilość egz. dokumentów: 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 

zapisanej w formie pdf,  

i) w) wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu, uzgodnionego i zatwierdzonego przez 

zarządców dróg. Ilość egz. dokumentów: 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej 

w formie pdf, oraz uzyskanie pozytywnej decyzji. (jeżeli wymagane)  

j) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ilość egz. Dokumentów 2 

egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formie pdf. 5. 

 

Na każdym etapie prac Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu, konsultacji i 

akceptacji prac projektowych. 

 

5. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia Organizatorowi projektów sieci 

wodociągowych w wersji roboczej do uzgodnień w celu akceptacji tras oraz dokonania 

ewentualnych korekt rozwiązań technicznych. Uzgodnienia trasy projektowanych 

wodociągów muszą odbyć się przed złożeniem projektu do uzgodnienia przez jednostki 

opiniujące. Akceptacja tras odbędzie się po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie w 

obecności projektanta i przedstawiciela Organizatora. Trasę projektowanych 

wodociągów należy przedłożyć na aktualnej mapie do celów projektowych z 

wniesionymi granicami działek. Do wniosku o uzgodnienie należy dołączyć wypis z 

ewidencji gruntów działek, przez które przebiega projektowany wodociąg.  

6. Wskazane w dokumentacji projektowej materiały winny posiadać wszelkie wymagane 

prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości (Prawo budowlane Dz. U. 2013 

Nr 0 poz. 1409 z późn. zm ).  

7. Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać nazw producentów, maszyn i 

urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. W przypadku, gdy jest to 

udowodnione specyfiką przedmiotu zamówienia i konieczne dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, Oferent może użyć znaków towarowych, tylko wówczas, 

gdy takiemu zapisowi towarzyszą wyrazy lub równoważny.  



8. Oferent zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do aktualizacji kosztorysów 

na potrzeby udzielenia zamówienia na roboty budowlane zgodnie z wymogami ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

9. Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego oraz projektów 

wykonawczych musi być zgodne z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zm.) i jej przepisami wykonawczymi.  

10. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będąca przedmiotem zamówienia posłuży 

Organizatorowi do ogłoszenia zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, że dokumentacja 

projektowa jest opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane należy ją 

sporządzić zgodnie z art. 29-31 w/w ustawy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i 

równego traktowania Wykonawców.  

11. Wraz z dokumentacją projektową Oferent przedłoży materiały opisujące parametry 

zastosowanych materiałów i urządzeń. Zastosowane w dokumentacji materiały i 

urządzenia muszą być dobrane w taki sposób, by parametry wybrane do poziomu 

równoważności było w stanie spełnić co najmniej dwóch Wykonawców. Oferent 

dostarcza poziom równoważności zastosowany do użytych materiałów i urządzeń oraz 

dokumentację wskazującą Producentów spełniających zastosowany poziom 

równoważności w  2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formie pdf. 

12. Wymagany maksymalny czas/termin realizacji całości zamówienia: 9 miesięcy tj. od 

01.04.2015 do 18.12.2015r. łącznie 261 dni. 

a) Wymagany maksymalny czas/termin realizacji I ETAPU prac projektowych obejmujący 

zakres określony w pkt. 3 wynosi 5 miesięcy tj. od 01.04.2015r. do 28.08.2015r łącznie 

149 dni. 

b) Wymagany maksymalny czas/termin realizacji II ETAPU prac projektowych obejmujący 

zakres określony w pkt. 3 wynosi 2 miesiące tj. od 29.08.2015r. do 30.10.2015r łącznie 62 

dni. 

c) Wymagany maksymalny czas/termin realizacji III ETAPU prac projektowych obejmujący 

zakres określony w pkt. 3 wynosi 2 miesiące tj. od 31.10.2015r. do 18.12.2015r łącznie 48 

dni. 

d)  

III.Warunki udziału w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. posiadania wiedzy i doświadczenia  
Oferent musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym  

w wykonaniu co najmniej  jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 

magistrali lub sieci wodociągowej o łącznej długości minimum 3 km i wartości nie niższej niż 

30 000,00 zł brutto.  

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek Wykonawcy 

mogą spełniać łącznie. 
 

    2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 

Organizator uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, 

którzy dysponują co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w 

specjalności instalacje oraz sieci sanitarne w zakresie zewnętrznych sieci wodociągowych bez 

ograniczeń zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 



dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą 

„spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 

 

IV.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w zaproszeniu do złożenia oferty 

cenowej  

1. wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane, oraz  załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  (załącznik nr 9 do zaproszenia), 

2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami (załącznik nr 10 do zaproszenia), 

3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

(załącznik nr 11 do zaproszenia). 
 

Dowodami, o których mowa wyżej są: 

- poświadczenie, z tym,  że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert 

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej  

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami  

1. Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   Organizator   i   Oferenci 

przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną. 
2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: Marian Basiński tel. 

606764953 , Krzysztof Polewski tel. 600311181 

 

VI.Opis sposobu przygotowania oferty; 

 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. Oferent 

sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

zaproszenia. 

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania 

oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl 

3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie 

z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie 

właściwym dla formy organizacji firmy oferenta 

mailto:zwik@post.pl


 

VII.Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty  

1. Przy wyborze oferty organizator będzie się kierował kryterium:  

a) cena -80% 

b) termin realizacji – 20%  

 

VIII. Sposób oceny ofert  

 

 Oferty oceniane będą w 2 etapach :  

  

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.  

Oferty niespełniające wymagań określonych w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej 

zostaną odrzucone.  

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej:  

 

Cena (koszt) - waga kryterium 80%.  

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty 

według wzoru: C=(C min : C oferty ) ×  80, gdzie Cmin oznacza najniższą cenę, a Coferty cenę 

badanej oferty.  

  

Termin realizacji zamówienia – waga kryterium 20%.  

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty 

według wzoru: T= (T naj : T oferty ) × 5, gdzie Tnaj oznacza najkrótszy termin, a Toferty  termin 

badanej oferty.  

  

Organizator oceniając kryterium termin realizacji zamówienia  ustali liczbę dni 

zaoferowanych przez wykonawcę na realizację zamówienia w sposób następujący:   

termin podany przez wykonawcę w ofercie  przy założeniu, iż umowa zostanie podpisana 01 

kwietnia 2015r.   

 

Maksymalna ilość – 20 punktów otrzyma oferta za najkrótszy termin realizacji.  Nie ma 

możliwości przedłużenia terminu realizacji zadania.   

  

VIII. Oferta ma zawierać:  

1. Ofertę cenową – wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej. 

Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone 

za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia i załaczniki wymagane odpowiednimi 

postanowieniami zaproszenia. 
 

IX.Organizator dopuszcza składanie ofert częściowych.  

Organizator dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym częścią zamówienia jest 

realizacja jednego zadania. Oferty złożone na część mniejszą niż realizacja danego zadania 

zostaną odrzucone  jako sprzeczne z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej  

 

X.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

 Cena podana w ofercie powinna być ceną  brutto. 



 

XI.  Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora, przesłać w formie elektronicznej w 

formacie PDF, lub faxem, w terminie  do dnia   24.03.2015r, do godz. 14,00. 

2. Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym nie będzie rozpatrywana. 

3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed 

terminem upływu jej składania. 

 

XII. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania 

przyczyn 
 

 

…………………………………… 

(podpis pracownika merytorycznego)  

  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Załączniki graficzny  określające wstępnie lokalizacje sieci  

Załącznik nr 3 - Wstępny wykaz nieruchomości przez które jest projektowana sieć 

wodociągowa  

Załącznik nr 4 - Załączniki graficzny  określające wstępnie lokalizacje sieci 

Załącznik nr 5 - Wstępny wykaz nieruchomości przez które jest projektowana sieć 

wodociągowa  

Załącznik nr 6 - Załączniki graficzny  określające wstępnie lokalizacje sieci 

Załącznik nr 7 - Wstępny wykaz nieruchomości przez które jest projektowana sieć 

wodociągowa  

Załącznik nr 8 – Wykaz usług 

Załącznik nr 9 – Wykaz osób 

Załącznik nr  10 – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


