Rojewo, dnia 06.08.2018 r

RB.I.7011.ZP.3.2018

Specyfikacja Warunków Zamówienia
1. Zamawiający :

GMINA ROJEWO
reprezentowana przez
Rafał Żurowski – Wójta Gminy
88 – 111 Rojewo, Rojewo 8
województwo kujawsko - pomorskie
powiat inowrocławski
tel.( 052 ) 35 113 90, fax ( 052 ) 35 113 24
e-mail : rojewo@rojewo.pl
www.bip.rojewo.pl
Zamawiający rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza równowartości 30.000 euro zapraszając wykonawców do
złożenia ofert.
2. Przedmiotem zamówienia jest :
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo.
3. Opis przedmiotu 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 do wykonawcy.

4.

Wytyczne do projektowania:
1) projekt budowlany wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do
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2)
3)
4)
5)

zgłoszenia robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę do
właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej, w tym również
uzgodnieniami z właścicielami nieruchomości, w przypadku ingerencji projektu w
obrębie tej nieruchomości, 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
na CD lub DVD w programie powszechnie dostępnym;
kosztorys inwestorski 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej;
przedmiar robót 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na CD lub
DVD w programie powszechnie dostępnym;
informacje dla wykonania planu BIOZ dla robót będących przedmiotem zamówienia,
z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego;
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 2 egz. w wersji
papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na CD lub DVD w programie powszechnie
dostępnym.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WSKAZYWANIA W PROJEKTACH, KOSZTORYSACH,
PRZEDMIARACH ROBÓT I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW LUB POCHODZENIA
URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. URZĄDZENIA I MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ
OPISANE WYŁĄCZNIE PRZY POMOCY PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH
5.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej w terenie w celu
przygotowania i złożenia oferty cenowej.

6.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 17 grudnia 2018 r.

7. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki :
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 bez
ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
wodociągowych i kanalizacyjnych
8. 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.
8. Informacji nt. specyfikacji, jak również realizacji zamówienia udziela :
p. Leszek Wołąkiewicz – Kierownik referatu
9. Kryteria, wg których będą rozpatrywane oferty :
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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.
Cena oferty powinna być podana w złotych polskich.
10. Ofertę należy przygotować w sposób następujący :
- wysłać skan podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres poczty elektronicznej:
ref.budownictwa@rojewo.pl , lub złożyć w opakowaniu opisanym adresem oferenta,
adresem Zamawiającego oraz hasłem :
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo”
11. Termin składania ofert upływa dnia 20.08.2018r o godzinie 13.00
Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej: ref.budownictwa@rojewo.pl ,
lub

w wersji papierowej w sekretariacie p. nr 12,Urzędu Gminy w Rojewie.

12. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione przez Zamawiającego przed
wyborem wykonawcy.
1) Zamawiający wezwie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do
przedstawienia kopii wymaganych uprawnień budowlanych do projektowania osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
2) Dopuszcza się negocjacje treści oferty z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą
ofertę, w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, która
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Opracował
Leszek Wołąkiewicz

ZATWIERDZAM
Rafał Żurowski
Wójt Gminy Rojewo

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o osobie
Wzór umowy
Wyciąg z miejscowego planu
Wyciąg zmiany do miejscowego planu
Mapa ewidencyjna i sytuacyjno-wysokościowa
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