
Gryfów Śląski: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSO WEJ
NA KANALIZACJ Ę SANITARNĄ, DESZCZOWĄ I MODERNIZACJ Ę NAWIERZCHNI

ULICY MŁY ŃSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Numer ogłoszenia: 247061 - 2008; data zamieszczenia: 02.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski , Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski,
woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfow.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ, DESZCZOWĄ I
MODERNIZACJĘ NAWIERZCHNI ULICY MŁYŃSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz modernizację nawierzchni na ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim wraz z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Zamówienie naleŜy wykonać z materiałów
własnych. Opracowanie obejmuje pełnobranŜowy projekt budowlany grawitacyjnej kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami i deszczowej, oraz projekt budowlany na modernizację ulicy Młyńskiej
z uwzględnieniem: 1.Sporządzenia map do celów projektowych w niezbędnym zakresie.
2.Przeprowadzenia badań geotechnicznych gruntu. 3.Opracowania projektu budowlanego
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 4.Opracowania projektu wykonawczego kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami 5.Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji
deszczowej wraz z przyłączeniami. 6.Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
przebudowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ok.1100 mb. wg Załącznika
graficznego 7.Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót
8.Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ogólnych i
szczegółowych 9.Sporządzenie przedmiaru robót (branŜowo) 10.Opracowanie kosztorysu
inwestorskiego 11.Sporządzenie wniosków i uzyskanie niezbędnych dokumentów w tym decyzji,
uzgodnień i opinii związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Długość sieci kanalizacji
sanitarnej - około 960 m, Przykanaliki - około 41 szt Długość sieci kanalizacji deszczowej - około



960 m Długość modernizowanego odcinka drogi - od ul. Polnej do ul. Rybnej(ok. 1100m)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 71.32.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie:
30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w wysokości : 1.500 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do
wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień tj.: są dopuszczeni do obrotu gospodarczego i prowadzą działalność gospodarczą
w zakresie - usług projektowych 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: WykaŜą się
doświadczeniem przy realizacji jako projektant minimum jednego projektu podobnego do
przedmiotu zamówienia tj. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej dla
miejscowości lub o łącznej długości nie mniejszej niŜ 3 km, projekt budowy lub przebudowy drogi
publicznej o łącznej długości nie mniejszej niŜ 500mb w okresie ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, WykaŜą, Ŝe dysponują osobami, które są
zdolne do wykonania zamówienia i będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia tj. uprawniony projektant branŜy sanitarnej w zakresie projektowania
sieci sanitarnych oraz w branŜy drogowej, osoba ta powinna być członkiem Polskiej Izby
InŜynierów Budownictwa. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2,
oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Udzielą,
co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot zamówienia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 2.Formularz ofertowy wg załącznika nr 1. 3.Oświadczenie wg
załącznika nr 2 4.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności;
Wykaz naleŜy przygotować wg załącznika nr 3 do SIWZ 5. Wykaz wykonanych usług
projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi



te zostały wykonane naleŜycie. Wykaz naleŜy przygotować wg załącznika nr 4 do SIWZ.
6.Parafowany wzór umowy, załącznik nr 6 7.Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 8.Dokumenty stwierdzające, Ŝe
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. UWAGA: JeŜeli Wykonawca
przewiduje podwykonawców, naleŜy wypełnić i załączyć do oferty przetargowej Załącznik Nr 5
wraz z oświadczeniem podwykonawcy o gotowości współpracy. JeŜeli Wykonawca nie przewiduje
podwykonawców, naleŜy wpisać w w/w załączniku /nie dotyczy/ i równieŜ załączyć go do oferty..

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: najniŜsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.gryfow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta
w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie
uzyskania tego opisu: nie dotyczy.

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli zamawiający przewiduje
nagrody: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1 59-620
Gryfów Śląski pok. nr 4 sekretariat..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.


