Głogówek, dnia 3 czerwca 2015r.

IDPP.III.271.ZP.6.15
BURMISTRZ GŁOGÓWKA
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
1. Zamawiający
Gmina Głogówek, ul Rynek 1, 48-250 Głogówek.
2.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej na
wykonanie sieci przyłączeniowo-rozdzielczej w miejscowości Rzepcze wraz z tranzytem Rzepcze –
Kierpień – miejska oczyszczalnia ścieków w Głogówku spełniająca wymogi obowiązujących norm i
przepisów prawnych z wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiającego materiałów i opracowań
wymienionych w niniejszym zaproszeniu.

2.1 Ogólny zakres prac:
Zamawiający oczekuje, że w ramach niniejszego zamówienia zostanie opracowana kompletna
dokumentacja projektowa na;
- wykonanie kanalizacji sanitarnej przyłączeniowo-rozdzielczej dla miejscowości Rzepcze wraz z
tranzytem przyłączeniowym Rzepcze –Kierpień –miejska oczyszczania ścieków Głogówku,
Szacunkowy przebieg trasy tranzytu obrazuje wyrys mapy „Koncepcja uporządkowania gospodarki
ściekowej w gminie Głogówek.
2.2 Orientacyjny zakres rzeczowy projektu:
Wyszczególnienie
Liczba mieszkańców (os.)
Kanały grawitacyjne (mb)
Kanały tłoczne w tym tranzyty (mb)
a) Rzepcze – Kierpień
b) Kierpień – oczyszcz. ścieków
Głogówek
Przyłącza kanalizacyjne
długość (mb)/ilość(szt.)
Przepompownie sieciowe (szt.)
RAZEM sieć + przyłącza + tranzyt

Rzepcze
292
1788
900
2500
664/83
2
5188

Uwaga; podane wskaźniki rzeczowe są orientacyjne i mogą ulec zmianie trakcie trwania opracowania
szczegółowej dokumentacji.
2.3 Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.
Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.
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Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalne
rozwiązania z zachowaniem ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy
projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień
podczas wykonywania opracowań projektowych
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem
opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności :
- pozyskanie i aktualizacja map do celów projektowych w skali 1:1000 w zakresie niezbędnym do
wykonania przedmiotu zamówienia,
- wykonanie niezbędnych badań geologiczno inżynierskich dla obszaru objętego projektem,
- wykonanie obliczeń hydraulicznych umożliwiających w perspektywie włączenie do zakresu
objętego opracowania (m. Rzepcze) włączenia miejscowości Kierpień, Leśnik i Błażejowice do
projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
- pozyskanie aktualnych map ewidencji gruntów umożliwiających naniesienie projektowanych
ciągów kanałów i obiektów,
- opracowanie informacji terenowo prawnej,
- uzyskanie pisemnych uzgodnień z właścicielami nieruchomości, przez które przebiegać będzie
projektowana infrastruktura w celu spełnienia wymogów prawa budowlanego w zakresie
dysponowanie terenem, wzór druku uzgodnienia należy uzgodnić z Zamawiającym,
- opracowanie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na
tereny objęte zakresem projektowanej kanalizacji,
- opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej inwestycji – o ile będzie
wymagany,
- opracowanie dokumentacji systemu monitoringu kompatybilnego z działającym systemem,
- opracowanie operatów wodno-prawnych dla potrzeb niezbędnych dla zakresu opracowania
dokumentacji projektowej objętej zamówieniem,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych
dla uzyskania pozwolenia na budowę,
- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy zarówno dla dróg gminnych, powiatowych i
drogi wojewódzkiej należy uwzględnić jako prace, które wykona Wykonawca robót w kosztorysie
inwestorskim,
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę,
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich branż w zakresie uwzględniającym
aktualne wymogi przepisów Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- wykonanie przedmiaru robót w systemie kosztorysowym NORMA zgodnego z aktualnie
obowiązującym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wydanym na podstawie art. 33 ust. 3 za
zajęcie pasa drogowego, roboty geodezyjne przed i po wykonawcze, gwarancje i ubezpieczenia,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego w systemie NORMA zgodnego z aktualnie obowiązującym
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wydanym na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo
zamówień publicznych uwzględniający opłaty za zajęcie pasa drogowego, roboty geodezyjne przed
i po wykonawcze, gwarancje i ubezpieczenia.
2.4 Posiadane przez Zamawiającego materiały do wykorzystania dla potrzeb wykonania przedmiotu
zamówienia:
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- „Analiza uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Głogówek” (listopad 2014)
- „Plan aglomeracji kanalizacji Głogówek.” 2012r.
- Dokumentacje powykonawcze oczyszczalni ścieków „Głogówek”, systemu monitoringu
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W/w materiały zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Na etapie prowadzonego postępowania niniejsze dokumenty, opracowania znajdują się do wglądu w
siedzibie Zamawiającego.
Uwaga; Wykonawca projektu przed rozpoczęciem szczegółowych prac projektowych przedłoży
Zamawiającemu wstępną propozycję bądź propozycje rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych,
które to po uzyskaniu pozytywnej opinii, akceptacji Zamawiającego oraz Zakładu Komunalnego
„Głogówek” Spółka z o.o. (przyszłego użytkownika sieci) zostaną uwzględnione w opracowaniu
zasadniczym dokumentacji technicznej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia przyjmując
jednocześnie optymalne rozwiązanie projektowe.
Wszelkie założenia projektowe należy uzgodnić z przyszłym użytkownikiem sieci kanalizacji
sanitarnej Zakładem Komunalnym Głogówek Spółka z o.o. w Głogówku.
2.5 Przedmiotem odbioru będą w szczególności:
1. projekt budowlany
- 5 egz.
2. projekt wykonawczy
- 5 egz.
3. dokumentacja geologiczno – inżynierska
- 5 egz.
4. przedmiary robót
- 5 egz.
5. kosztorys inwestorski
- 5 egz.
6. operaty pozwolenia wodnoprawnego
- 5 egz.
7. raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany)
- 5 egz.
8. dokumentacja systemu monitoringu
- 5 egz.
9. specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót
- 5 egz.
10. decyzja pozwolenia budowlanego
Dopuszcza się przekazanie dokumentacji wymienionej w poz.1 do 3 w formie projektu budowlanowykonawczego w 5 egzemplarzach z dokładnym opisem i oznaczeniem na rysunkach przekrojów
oraz profili podłużnych istniejących warunków gruntowo-wodnych.
Uwaga; Komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej należy opracować w pięciu egzemplarzach
w wersji papierowej i w trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej CD.
3. Termin wykonania zamówienia:
W terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Miejsce i termin składania ofert:
Propozycję cenową należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogówku, 48-250 Głogówek, w terminie do
dnia 19.06.2015r do godz. 10:00, otwarcie nastąpi w dniu 19.06.2015r. o 10:15 w siedzibie
zamawiającego w sali konferencyjnej II piętro.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
Roman Sznajder tel. 77 40 69 914
Dawid Bojdo tel. 77 40 69 915
6. Wymagane dokumenty;
1) propozycja cenowa – załącznik nr 1,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2,
3) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług załącznik nr 3 – potwierdzający posiadanie
wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej jednej
dokumentacji projektowej związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
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4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
5) 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
ofert.
6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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 ofert.

W załączeniu;
1. wzór druku propozycji cenowej,
2. oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu,
3. wykaz robót,
4. projekt umowy,
5. mapa poglądowa.
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