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Gnojnik: Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych na
budowę sieci wodociągowej oraz z przyłączami domowymi,
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, woj. małopolskie, tel. 14
6869600.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.ug.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektów budowlano wykonawczych na budowę sieci wodociągowej oraz z przyłączami domowymi, zbiornikami
wyrównawczymi, pompowniami na terenie Gminy Gnojnik wraz z uzyskaniem prawomocnych
pozwoleń na budowę.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie projektów budowlano-wykonawczych sieci wodociągowych dla zadań
inwestycyjnych: Budowa sieci wodociągowej oraz z sieciami rozgałęźnymi, przyłączami domowymi,
pompowniami wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Prace projektowe należy
wykonać na podstawie lub przy pomocy opracowanej Koncepcji Wodociągowania Gminy Gnojnik
przy założeniu podłączenia do istniejącego wodociągu od strony zachodniej (od strony Poręby

Spytkowskiej). W zakres usługi wchodzi: Podział opracowania na 3 do 5 etapów wykonania zadania
technologiczne uzasadnionych przez wykonawcę oraz opracowanie kompletnych dokumentacji
wymaganymi odrębnymi przepisami wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę.
Propozycje podziału należy przedstawić zamawiającemu w złożonej ofercie do końca terminu
składania ofert. Do zaproponowanych przez oferenta podziałów etapów prac projektowych można
przystąpić po ich pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Każdy etap musi mieć
opracowany osobny projekt budowlano wykonawczy sieci wodociągowej, wraz z sieciami
rozgałęźnymi, przyłączami domowymi, pompowniami, zagospodarowaniem terenu, wszelkimi
uzgodnieniami oraz dokumentacjami wynikającymi z odrębnych przepisów oraz prawomocnym
pozwoleniem na budowę. Do przedmiotowego zadania należy uzyskać mapy sytuacyjnowysokościowe do celów projektowych obejmujące cały obszar prac projektowych. Koszt uzyskania
map należy wliczyć w cenę ofertową. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych sieci
wodociągowych, sieci rozgałęźnych, przyłączy domowych pompowni wraz z całą konieczną
infrastrukturą niezbędną do budowy. Opracowane projekty powinny obejmować swym zasięgiem
wszystkich odbiorców na terenie gminy Gnojnik, którzy nie mają dostępu do zbiorczej sieci
wodociągowej. Szacowana długość sieci wodociągowej to około 90 km. Szacowana ilość przyłączy
wodociągowych to około 1500 gospodarstw. Należy zaprojektować budowę stacji (pompownie,
hydrofornie, zbiorniki wyrównawcze, itp.) z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, przyłączami
energetycznymi, instalacje elektryczne wewnętrzne itp. Odprowadzenie wód z przelewów
pompowni, hydroforni, zbiorników wyrównawczych, itp. zaprojektować bez konieczności budowy
otwartych zbiorników przelewowych. Należy zaprojektować odprowadzenie wody z przelewów do
cieków wodnych lub rowów melioracyjnych, itp. W tym celu należy uzyskać odpowiednie
pozwolenia wodno prawne. W pompowniach i hydroforniach należy zaprojektować system
monitoringu wodnego kompatybilnego z istniejącą infrastrukturą (także na przelewach). Projekty
budowlane muszą spełniać wszelkie wymogi prawa budowlanego i przepisów z nim związanych
oraz zawierać uzgodnienia i pozwolenia instytucji i właścicieli działek, przez które przebiegać będą
projektowane sieci, przyłącza wodociągowe oraz infrastruktura wodociągowa, niezbędne do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę włącznie z dokumentami wynikającymi z
procedur przewidzianych w pozostałych przepisach, w tym ustawy o ochronie środowiska.
Zezwolenia na wejście w teren oraz niezbędne uzgodnienia w tym zakresie należy przedłożyć
zamawiającemu do każdego projektu danego etapu do weryfikacji przed uzyskaniem pozwolenia na
budowę. Wszelkie zgody i uzgodnienia związane z uzyskaniem pozwolenia na wejście w teren lub
inne, należy przekazać w formie oryginałów zamawiającemu przed złożeniem dokumentów do
uzyskania pozwolenia na budowę w celu weryfikacji. Dokumenty te należy ułożyć chronologicznie
do wykazu działek , na których będzie zaprojektowana cała infrastruktura wodociągowa. Prace

projektowe należy wykonać w taki sposób aby przekroczenia pasów drogowych dróg o kategorii
wyższej niż drogi gminne odbywały się prostopadle w stosunku do ich długości. Zabrania się
projektowania sieci i urządzeń infrastruktury w pasach drogowych dróg o kategorii wyższej niż drogi
gminne równolegle w stosunku do ich długości (wzdłuż przebiegu ich trasy). Wykonawca
zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji składającej się z (dotyczy każdego etapu): 1)
Projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w ilości 5 (pięciu) kompletów (wodociąg
rozdzielczy). 2) Kosztorysu inwestorskiego sieci wodociągowej - 2 (dwa) egzemplarze. 3)
Przedmiaru robót przyłączy wodociągowych do wszystkich odbiorców usług Zamawiającego z
podstawą wyceny - 2 (dwa) egzemplarze. 5) Projektu budowlanego przyłączy wodociągowych do
wszystkich odbiorców usług Zamawiającego zlokalizowanych wzdłuż nowo projektowanego
wodociągu oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.- 5 egz. 6) Kosztorysu
inwestorskiego przyłączy wodociągowych - 2 (dwa) egzemplarze. 7) Przedmiaru robót przyłączy
wodociągowych z podstawą wyceny - 2 (dwa) egzemplarze Przedmiary robót należy opracować w
oparciu o projektu budowlano-wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
oraz zgodnie z wymogami ustawowymi w zakresie przewidzianym dla tego typu dokumentacji.
Wykonawca uzyska zgody w formie umowy od właścicieli na przebieg projektowanej trasy
wodociągowej, przyłączy wodociągowych oraz całej niezbędnej infrastruktury. Wykonawca zleci
opracowanie aktualnych map sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w zakresie
niezbędnym do wykonania zamówienia (Wykonawca powinien to uwzględnić w cenie ofertowej).
Wykonawca zobligowany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu w/w dokumentacji
również w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie (WORD, PDF, Zuzia, Exel) do
uzgodnienia z Zamawiającym. Wielkość jednego pliku nie może przekraczać 10 MB. W przypadku
konieczności wykonywania robót w pasach drogowych należy opracować projekt organizacji ruchu
na czas robót oraz docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami prawa, opiniami i
decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.
1729), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181), oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 1393 z późn. zm.) W zakres
zamówienia wchodzą ponadto: przygotowanie odpowiedzi i modyfikacji dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (jako dokumentów stanowiących opis
przedmiotu zamówienia publicznego) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty
budowlane realizowane na podstawie wykonanej dokumentacji. Sporządzanie na wniosek
zamawiającego pisemnej opinii w zakresie rozwiązań równoważnych w stosunku do przyjętych w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i robót rozwiązań technicznych,
materiałowych i użytkowych. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w
trakcie wykonywania zadania lub etapów zadań inwestycyjnych. Pełnienie zadań nadzoru
autorskiego będzie zlecone osobnym zamówieniem. Wszelkie informacje oraz ilości mają charakter
pomocniczy i informacyjny mający na celu jak najbardziej precyzyjnie określić przedmiot
zamówienia. Mając na względzie, że wynagrodzenie będzie mieć charakter ryczałtu w rozumieniu
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) cena
oferty powinna obejmować koszty wykonania całości dokumentacji wraz z wszelkimi kosztami
pośrednimi niezbędnymi do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę oraz kosztami
wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca na każde wezwanie zamawiającego
musi okazać żądane dokumenty, tj. zgody na wejścia w teren właścicieli nieruchomości przez które
przebiegać będzie projektowana sieć wodociągowa najpóźniej do dwóch dni roboczych od
momentu zawiadomienia (pisemne lub ustne). Przekazywać najrzadziej co trzy tygodnie raporty z
postępu wykonywanych prac lub na żądanie zamawiającego (pisemne lub ustne) w terminie trzech
dni roboczych. Zamawiający dopuszcza płatność fakturami częściowymi każdego z etapów osobno.
Wykonawca może wystawić fakturę (rachunek) po protokolarnym przekazaniu do Zamawiającego
prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z całością dokumentacji projektowej wymaganej w
niniejszej specyfikacji oraz wynikającą z odrębnych przepisów dotyczącego danego etapu zadania
(3-5 etapów - 3-5 faktur częściowych). Do oferty należy dołączyć kalkulację kosztów w rozbiciu na
etapy zadania (3-5 etapów)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00
PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie spełniony
po przedłożeniu zamawiającemu uprawnień do projektowania w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony jeśli oferent
przedstawi zamawiającemu wykaz usług z wykonanych projektów sieci liniowych
rurociągowych na długość nie mniejszą niż 40 km wraz z projektem przyłączy domowych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Należy załączyć
do oferty wykaz osób z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do wykonania
przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków. 2. Kalkulacja kosztów - Zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia do oferty należy dołączyć kalkulację kosztów w rozbiciu na etapy zadania (3-5 etapów).
3. Oświadczenie o udziale podwykonawców. 4. Oferta wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Termin wykonania zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku
wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania w wyznaczonym
terminie, wystąpieniem okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia oraz innych
okoliczności powodujących konieczność przesunięcia lub wydłużenia terminu wykonania
zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.gnojnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 I piętro pok. nr 12.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.09.2013 godzina 08:50, miejsce: Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 I piętro pok. nr 6
(sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

