RB.I.7011.ZP.3.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wartość do 30 tyś euro
z dnia 06.08.2018 r.
1. Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu
oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: www.bip.rojewo.pl (zakładka –
zamówienia do 30 000 euro).
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo.
2. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Inowrocław, woj.
kujawsko-pomorskie,
tel.
52
3511390,
faks
52
3511324,
e-mail:
ref.budownictwa@rojewo.pl.
3. Krótkie określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
3.1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci
kanalizacyjnej ze studzienkami przyłączeniowymi i sieci wodociągowej w centrum
miejscowości Rojewo gm. Rojewo.

3.2.

Projekt sieci kanalizacyjnej należy opracować w oparciu o istniejącą sieć
kanalizacyjną w obrębie projektowanej sieci (włączenie do istniejącej sieci
grawitacyjnej ø 200). Orientacyjna długość sieci kanalizacyjnej do zaprojektowania
około 570 mb. Orientacyjna ilość przyłączy sanitarnych zlokalizowanych około 1,0 m
za granicą danej posesji ze studzienką przyłączeniową 26 szt.

3.3.

Projekt sieci wodociągowej należy opracować w oparciu o istniejącą sieć
wodociągową. Orientacyjna długość sieci wodociągowej około 570 mb.

3.4.

W przypadku projektowania przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami
sanitarnymi, oraz sieci wodociągowej, przez nieruchomości prywatne będące
własnością podmiotu lub znajdujące się w jego władaniu na podstawie tytułu
prawnego, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody tego podmiotu
na wejście na nieruchomość i realizację inwestycji w formie Oświadczenia.

3.5.

Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt zagospodarowania terenu na
oryginalnej i aktualnej mapie do celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (D. U. z 2012, poz.
462 z późn. zm.). Uzyskanie mapy do celów projektowych należy wykonawcy.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 17 grudnia 2018 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy
spełniają następujące warunki dotyczące:
1) Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowywania projektów budowlanych
związanych z sieciami kanalizacyjnymi i wodociągowymi. Wymagane co najmniej

dwie usługi związane z projektowaniem sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych,
odpowiadających swym zakresem co do przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie;
2) dysponowanie co najmniej jedną osobę, która będzie uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, tj. pełnić funkcję projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych i
kanalizacyjnych.
6. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) Oświadczenie że osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(projektant) posiada odpowiednie uprawnienia budowlane,
4) Wykaz wykonanych dokumentacji projektowych budowy sieci wodociągowych lub
kanalizacyjnych w okresie ostatnich trzech lat, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów (co najmniej 2), czy zostały wykonane należycie;
7. Kryteria oceny ofert:
1) najniższa cena 60%,
2) skrócenie terminu wykonania zamówienia 40%
oferta za to kryterium będzie oceniana w następujący sposób:
a) za brak skrócenia terminu wykonania (0 dni) oferta otrzyma – 0 pkt
b) za każdy 1 dzień skrócenia terminu wykonania robót oferta otrzyma – 2 pkt., z tym
że ocenę skrócenia terminu wykonania robót ogranicza się do 20 dni; tj. oferta z
terminem skrócenia okresu wykonania 20 i więcej dni otrzyma - 40 pkt.
8. Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Rojewo, 88-111 Rojewo, Rojewo 8,
sekretariat , do 11.06.2018 r. do godz. 13:00, lub wysłać skan podpisanej oferty wraz
załącznikami na adres poczty elektronicznej: ref.budownictwa@rojewo.pl
Wójt Gminy Rojewo
Rafał Żurowski

