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 ZP-341/9/12 
 
Postępowanie opublikowano w BZP Nr 375500-2012 z dnia 02.10.2012r.  
 
Belsk Duży, 02.10.2012 
 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

    
  o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od wartości określonych na podstawie rozporządzenia wydanego na 
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z 
zmianami). 
 

            
 „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i 
zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek.”  
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 Gmina Belsk Duży/Urząd Gminy w Belsku Dużym 
ul. Kozietulskiego 4a  
05-622 Belsk Duży 
www.belskduzy.pl   
urzad@belskduzy.pl  
tel. /048/ 661 12 81, fax /048/ 661 13 40 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7.30 - 15:30  
 
 
 
2) Określenie trybu zamówienia: 
przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 
ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
3) Adres strony internetowej na której jest zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : 
 
www.bip.belskduzy.pl 
lub 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać osobiście w pokoju Nr 7 –  
 inspektor Sławomir Musiałowski  w godz. 8.00 - 15.00  
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 
 20 zł. 
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4) Opis przedmiotu zamówienia : 
 
   4.1. Zakres opracowania : 
1. Mapy wraz z aktualizacją podkładów geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych dla 
celów projektowych w niezbędnym zakresie. 
2. Aktualne wyrysy z mapy ewidencji gruntów oraz wypisy z rejestrów gruntów do wydania 
decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę. 
3. Umowy cywilno-prawne zawierające zgodę na wejście w teren spisane z właścicielami 
działek przedłożone Zamawiającemu na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu 
warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przypadku umów podpisanych przez 
użytkownika, pełnomocnika lub spadkobiercę dołączyć stosowny dokument wskazujący na 
prawo do dysponowania gruntem lub składanie oświadczeń woli w imieniu właściciela. 
  
4. Kompletne materiały do decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
5. Uzyskanie warunków technicznych zasilania energetycznego, przejścia pod drogami, 
rowami, potokami i innymi przeszkodami terenowymi niezbędne do kompletu dokumentacji. 
6. Kompletny wniosek (z niezbędnymi materiałami) do wydania decyzji środowiskowych 
uwarunkowaniach inwestycji. Raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim 
- o ile jest on niezbędny. 
7. Kompletny projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów, umożli-
wiający kompleksową realizacje inwestycji, zawierających m.in. komplet niezbędnych opinii i 
uzgodnień oraz decyzji, umowy cywilno-prawne, umożliwiające uzyskanie pozwolenia na 
budowę zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
8. Operat wodno-prawny w niezbędnym zakresie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-
prawnego. (jeśli wymagane) 
9. Projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. (jeśli wy-
magane) 
10. Szczegółowe przedmiary robót z przedziałem na branże i obiekty - opracowania za-
wierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z po-daniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw 
do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. Należy opracować przedmiary 
dla projektu kanalizacyjnego w rozbiciu na sieć główną i rozdzielczą oraz na przyłącza domowe. 
11. ZZK i kosztorys inwestorski dla wszystkich robót z podziałem na branże i obiekty, 
opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich, planowanych prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 
Należy opracować kosztorysy inwestorskie dla  projektu kanalizacyjnego w rozbiciu na sieć 
główną i rozdzielczą oraz na przyłącza domowe. 
12. Inne prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłową 
realizację przedmiotu zamówienia. 
13. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
14. Opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
15. Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami wraz z 
pozwoleniem na budowę. 



 3 

 
 
4.2. W/w zakres opracowań należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ), a w szczególności zgodnie ze stanowiącymi do niej 
załącznikami.  
 
 
4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia. 
 
 
kody CPV : 
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/        
 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie Projektowania 
 
5) Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych i częściowych: 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 
 
6) Termin wykonania zamówienia do 31 grudnia 2013r. 
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 
art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy,  
1) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Nie dotyczy 
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia 
opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku 
Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokonywał będzie na podstawie załączonych do 
oferty dokumentów na zasadzie: spełnia / nie spełnia. Wymagane jest złożenie następującego 
dokumentu: 
- wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
potwierdzającego opracowanie w tym okresie co najmniej dwóch projektów kanalizacyjnych o 
długości nie mniejszej niż 10 km każdy; 
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
opis sposobu dokonywania spełniania tego warunku 
Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokonywał będzie na podstawie załączonych do 
oferty dokumentów na zasadzie: spełnia / nie spełnia. Wymagane jest złożenie następującego 
dokumentu: 
- oświadczenia, że osoba (osoby), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
4) sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Nie dotyczy 
 
8) Informacja na temat wadium: 
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    Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.  
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
 
Nazwa kryterium  Waga  
Cena  100 % 
 
 
10) miejsce i termin składania ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Belsku Dużym 
Ul.Kozietulskiego 4a 
05-622 Belsk Duży 
Sekretariat 
 
do dnia 10.10.2012 r. do godz. 10.00  
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Belsku Dużym 
Ul. Kozietulskiego 4A 
 05-622 Belsk Duży 
Sala USC 
 
 dnia 10.10.2012 r. o godz. 10.15. 
                           
12) termin związania ofertą 
 
okres 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 09.11.2012 r. 
 
13) informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 
 
14 ) informacja o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 
 
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów 
 
15) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej. 
 
 
                            
                                                      
                                                                                                                       
                                                                                                               WÓJT GMINY 
 
                                                                                                     / - / Władysław Piątkowski 
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