OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa zamówienia: „.:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie: , Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Przywory Małe, Podzdrój, Pieńki, OlszycFolwark, Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki, Domanice-Kolonia gmina Domanice
Zamawiający
GMINA DOMANICE
Tel: /Faks: 25 6312982 adres e-mail:
1. Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczona na stronie internetowej
bip.domanice.eu
Przedmiot zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej,
uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację
zadania inwestycyjnego ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Domanice” .
Szczegółowy zakres i formy dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (DZ. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z póżn.zmianami).
1. Zakres prac projektowych obejmuje:
- opracowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego

- opracowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu
- uzyskanie uproszczonego wypisu z ewidencji gruntów dla działek , przez które przebiega
kanalizacja, przylącza
- uzyskanie pisemnych zgód właścicieli działek na przebieg projektowanej inwestycji,
Uwaga! Zamawiający dostarczy Wykonawcy ( Projektantowi) aktualną mapę do celów projektowych
dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
- uzgodnienie wstępnej koncepcji projektu z Zamawiającym
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze szczegółowymi rysunkami oraz
wymaganymi dokumentami niezbędnymi do złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę
oraz niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami - 5 egz.
Projekt powinien zawierać szczegółowy opis parametrów technicznych robót i technologii ich
wykonania z podaniem obowiązujących norm i zastosowanych projektów typowych z uwzględnieniem
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto projekt powinien zawierać
opracowania wszystkich występujących branż niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i
prawidłowego funkcjonowania realizowanej inwestycji oraz przywrócenia terenu budowy do stanu
pierwotnego:
- kompletne projekty budowlane przepompowni branża sanitarna, technologiczna, budowlana, drogowa
i elektryczna z zasileniem energetycznym i instalacją wewnętrzną z instrukcjami rozruchu i eksploatacji
- po 5 egz.
- wykaz imienny zaprojektowanych przykanalików do poszczególnych obiektów (działek), ich długości
z określeniem charakteru przeznaczenia (budownictwo mieszkaniowe lub inne),
- szczegółowe rozwiązania przekraczania przeszkód terenowych: istniejącego uzbrojenia terenu, ciągów
komunikacyjnych, cieków wodnych (operat wodno - prawny), zagospodarowania terenu przepompowni
itp.

- wykonania dokumentacji warunków gruntowo-wodnych do projektu budowlanego - 2 egz.
- informacja o planowanym przedsięwzięciu - 3 egz.
- raport oddziaływania na środowisko - 3 egz.( w miarę potrzeby )
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż - 3 egz.
-informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz.
-przedmiar robót z podziałem na długość sieci i przyłącz włączonych do poszczególnych
przepompowni, w układzie kosztorysowym wg. Katalogu Scalonych Nakładów Rzeczowych. W
przypadku braku odpowiedniej tablicy KSNR lub KNR projekt winien dopuszczać analizę indywidualną
w oparciu o tab. Katalogu - po 5 egz.
-kosztorys inwestorski z podziałem j. w. - 2 egz.
Projekt budowlano - wykonawczy ze wszystkimi opracowaniami powinien być również zamieszczony
na nośniku elektronicznym i przekazany Zamawiającemu z kompletną dokumentacją.
Zakres projektowanej kanalizacji:
- sieć kanalizacyjnej grawitacyjnej fi 200 - 7700m
- sieć kanalizacyjna ciśnieniowa

- 7000 m

- liczba przepompowni

-

- prognozowana liczba przyłączy

fi 160

8 szt
- 130 szt

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych - na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz
realizację robót na jej podstawie. Dokumentacja w swojej treści powinna określać parametry techniczne
zastosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz technologię robót w taki sposób, aby nie
utrudniać uczciwej konkurencji. Projektant zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów
i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, znaków wskazujących na
producenta.
Do obowiązków wykonawcy, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, będzie też należał nadzór
autorski, w tym udział w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych
w zakresie udzielania
odpowiedzi na zapytania dot. rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej.
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71.32.00.00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71.32.20.00 - 1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
71.32.22.00 - 3 Usługi projektowania rurociągów
2. Termin wykonania zamówienia do 30.09.2015 rok
3. Kryteria oceny ofert – cena. 90% oraz termin związania oferą 10%
4. Miejsce i termin składania ofert
Miejsce: Urząd Gminy Domanice pokój nr 11
Termin: 08.06.2015 r. godz. 10:00.

Wójt Gminy Domanice
/-/ Jerzy Zabłocki

