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NIEOGRANICZONY NA: 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA 

KANALIZACJĘ SANITARNĄ, DESZCZOWĄ I MODERNIZACJĘ NAWIERZCHNI ULICY 

MŁYOSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM 

Numer ogłoszenia: 13514 - 2009; data zamieszczenia: 02.02.2009 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
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) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO 
- KOSZTORYSOWEJ NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ, DESZCZOWĄ I MODERNIZACJĘ NAWIERZCHNI ULICY 
MŁYOSKIEJ 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 Młyoskiej w Gryfowie Śląskim wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. Zamówienie należy wykonad z materiałów własnych. Opracowanie obejmuje 
pełnobranżowy projekt budowlany grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej 
oraz projekt budowlany na modernizację ulicy Młyoskiej, z uwzględnieniem: 1.Sporządzenia map do 
celów projektowych w niezbędnym zakresie. 2.Przeprowadzenia badao 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 modernizacji pasa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na całym 
odcinku ulicy Młyoskiej (od ulicy Polnej do ulicy Wojska Polskiego) z uwzględnieniem: -likwidacji pasa 
zieleni oddzielającego jezdnię od chodnika na odcinku od ul. Polnej do ul. Jeleniogórskiej (mapka nr 
1). -zaprojektowania zatoczki parkingowej przy przedszkolu (działka nr 203) na 12 stanowisk. (mapka 
nr 2). -dostosowanie pasa drogi ul. Młyoskiej przy hurtowni spożywczej (działka nr 214/4) do potrzeb 
swobodnego manewrowania pojazdami ciężarowymi przy wjeździe na teren hurtowni (mapka nr 3). 
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 (branżowo) 10.Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (branżowo) 
11.Sporządzenie wniosków i uzyskanie niezbędnych dokumentów w tym decyzji, uzgodnieo i opinii 
związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Długośd sieci kanalizacji sanitarnej - 960 m. 
Przykanaliki - 41 szt. Długośd sieci kanalizacji deszczowej - 960 m. Długośd modernizowanego odcinka 



drogi - od ul. Polnej do ul. Wojska Polskiego - 1150m. Należy sporządzid niezbędną ilośd egzemplarzy 
w celu przekazania ich odpowiednim instytucjom oraz dostarczyd Zamawiającemu po dwa 
egzemplarze z każdej branży. Należy wykonad po jednym egzemplarzu z każdej branży projektu 
budowlanego i projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiaru robót w formie elektronicznej w formacie PDF.. 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 71.32.22.00-3, 71.32.00.00-7. 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówieo uzupełniających: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakooczenie: 20.08.2009. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  
Informacja na temat wadium: Wadium zostało ustalone w wysokości : 3 tyś. zł.(trzy tysiące złotych) 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę posiadania uprawnieo do wykonywania 
określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru 
albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - aktualnego zaświadczenia 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub zaświadczeo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu 
potwierdzenia przez Wykonawcę posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca: - wykaże, że w 
ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
zrealizował min. trzy zamówienia odpowiadające swoim charakterem przedmiotowi zamówienia w 
tym minimum jedno zadanie z zakresu projektowania sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości lub 
o łącznej długości nie mniejszej niż 1000mb, oraz min. jedno z zakresu projektowania budowy lub 
przebudowy drogi publicznej o długości nie mniejszej niż 1000mb, oraz przedstawi dokumenty 
poświadczające, że usługi te zostały wykonane należycie( zał. nr 4 ). - wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. uprawnionym projektantem 
branży sanitarnej w zakresie projektowania sieci sanitarnych oraz w branży drogowej. Do wykazu 
należy dołączyd dokumenty poświadczające uprawnienia zawodowe oraz zaświadczenie o 
przynależności do Okręgowej Izby Architektów. (zał. nr 3) 3. W celu potwierdzenia znajdowania się 
przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
Zamawiający żąda by: - wykonawca wykazał, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności.. 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyd wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 



wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert 3. Wykaz zrealizowanych zamówieo zgodnie z 
załącznikiem nr 4 4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (zał. nr 3) 5. 
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, jeżeli w załączniku nr 3 Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 6. 
Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument poświadczający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 7. Wypełniony formularz ofertowy - 
(zał. nr 1) 8. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 i art.24 ust. 
1,2 ustawy PZP -( zał. nr 2). 
 
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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 
1 - Cena - 90 
2 - Termin realizacji - 10 
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 można uzyskad pod adresem: Urząd Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski Rynek 1-Ratusz 59-620 Gryfów Śląski pok. nr 12.. 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2009 
godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski Rynek 1-Ratusz 59-620 Gryfów Śląski pok. 
nr 4 - sekretariat. 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: nie dotyczy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          BURMISTRZ 

                 OLGIERD PONIŹNIK 


