Gmina
Iw onicz-Zdrój

Znak sprawy: WZ08.271.02.147.2013

Iwonicz-Zdrój, dnia 06.11.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w
Iwoniczu – Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2012 Burmistrza
Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 18 stycznia 2012 r. i dotyczącego udzielania zamówień do
14 tys. euro w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę usługi:
I.

Przedmiot zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
kanalizacji sanitarnej dla części gm. Iwonicz-Zdrój obejmującej część sołectwa:
Iwonicz i Lubatowa oraz odcinka sieci wodociągowej dla części sołectwa
Iwonicz”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zakresy.
Zakres I Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części
sołectwa Iwonicz.
Zakres II Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części
sołectwa Lubatowa.
Zakres III Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla
części sołectwa Iwonicz.
UWAGA!
Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę projektów budowlanych dla
kaŜdego zakresu oddzielnie, będących podstawą uzyskania przez Wykonawcę
oddzielnych pozwoleń na budowę.
Kod CPV: 71.32.00.00-7 usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania
71.32.22.00-3 usługi projektowania rurociągów
1. Przy opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1.1 Sporządzenie koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej obszaru
wraz z załoŜeniami techniczno ekonomicznymi, celem wyboru i zatwierdzenia wariantu
przez Zamawiającego,
1.2 Uzyskania na własny koszt niezbędnych podkładów mapowych do celów projektowych
w skali 1:1000 dla pełnego zakresu prac projektowych (Wykonawca zobowiązany jest
do aktualizacji podkładów mapowych),
1.3 Uzyskanie na własny koszt zakupu wypisów z rejestru gruntów,
1.4 Uzyskania na własny koszt niezbędnych wyników badań geologicznych wraz z
opracowaniem dokumentacji geotechnicznej.
1.5 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli działek na prowadzenie robót,
1.6 Opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
- w 5 egz. wersji papierowej oraz
- w 2 egz. na CD w rozszerzeniu pdf, doc,
1.7 Opracowanie projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z

rozbiciem na etapy wykonawcze prac,
- w 5 egz. wersji papierowej oraz
- w 2 egz. na CD w pdf, doc.
1.8 Opracowanie projektów branŜowych np. przepompowni ścieków, zasilania
energetycznego przepompowni ścieków, odbudowy dróg,
- w 5 egz. wersji papierowej oraz
- w 2 egz. na CD w pdf, doc.
1.9 Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- w 5 egz. wersji papierowej oraz
- w 2 egz. na CD w rozszerzeniu pdf, doc,
1.10 Opracowanie projektu wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami z
rozbiciem na etapy wykonawcze prac,
- w 5 egz. wersji papierowej oraz
- w 2 egz. na CD w pdf, doc.
1.11 Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,
- w 5 egz. wersji papierowej oraz
- w 2 egz. na CD w pdf, doc.
1.10 Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
ogólnych i szczegółowych,
- w 2 egz. wersji papierowej,
- w 2 egz. CD w pdf, doc.
1.11 Sporządzenie przedmiaru robót (branŜowo) z rozbiciem na etapy prac,
- w 2 egz. wersji papierowej oraz
- w 2 egz. na CD w pdf, doc.
1.12 Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego z rozbiciem na
etapy prac,
- w 2 egz. wersji papierowej oraz,
- w 2 egz. na CD w pdf, doc.
1.13 Sporządzenie wniosków i uzyskanie niezbędnych dokumentów, w tym wymaganych
decyzji np. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji konserwatora zabytków na
prowadzenie prac, uzyskanie wszelkich warunków technicznych i uzgodnień
poszczególnych administratorów sieci, uzgodnień, badań, raportów, operatów i decyzji
wodno-prawnych i opinii oraz innych dokumentów celem uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę.
1.14 Opracowanie planu BIOZ.
1.15 JeŜeli wystąpi taka potrzeba, to naleŜy opracować operat wodno-prawny celem
uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego.
W ramach opracowania projektowego naleŜy przewidzieć przyłącza kanalizacyjne i
wodociągowe do wszystkich posesji zabudowanych na terenie wsi objętych przedmiotem
zamówienia, znajdujących się w odległości nie większej niŜ 100m od skoncentrowanej
zabudowy mieszkaniowej. Zaprojektowanie podłączeń kanalizacyjnych i wodociągowych
do pojedynczych budynków znajdujących się w odległości większej niŜ 100mb od zwartej
zabudowy, będzie kaŜdorazowo uzgadniane z Zamawiającym po analizie technicznofinansowej. Podział na etapy wykonawcze zostanie uzgodniony po akceptacji koncepcji, o
której mowa w pkt. 1.1.
Inne informacje mające wpływ na określenie wartości zamówienia:
- na terenie inwestycji nie występuje obszar Natura 2000,
- na terenie inwestycji występują tylko drogi gminne,
- przybliŜona powierzchnia terenu do skanalizowania dla sołectwa Iwonicz wynosi
24,5 ha, dla sołectwa Lubatowa 10,5 ha. Dodatkowe informacje dotyczące
powierzchni rodzaju dróg, ich długości, uzbrojenia, cieków, zabudowy oferent moŜe
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Krośnie,

- włączenie projektowanych kolektorów sanitarnych nastąpi do istniejących kolektorów
sanitarnych,
- włączenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej nastąpi do istniejącej sieci
wodociągowej,
- prace projektowe winny obejmować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej do granicy
posesji, przy której naleŜy zaprojektować studzienkę tzw. graniczną lub
przyłączeniową. W przypadku posesji zabudowanych dodatkowo projekt winien
wskazywać uzgodnione z właścicielem posesji miejsce i trasę włączenia do
istniejącej instalacji wewnętrznej. Odcinek ten nie podlegający wykonaniu przez
Gminę Iwonicz-Zdrój winien być w projekcie odróŜniony w innym kolorze
- obszar części sołectwa Iwonicz i Lubatowa nie figuruje w rejestrze zabytków, ani
w ewidencji zabytków,
- na terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej
przebiegają cieki i rowy melioracyjne będące w zarządzie Spółki Wodnej w Krośnie,
ul. śółkiewskiego 10,
- zgodnie z obowiązującymi procedurami, przedsiębiorstwo energetyczne projektuje i
wykonuje przyłącze energetyczne po złoŜeniu i opłaceniu wniosku o warunki
techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej łącznie z punktem
pomiarowym, od którego projektant winien zaprojektować wewnętrzną linię
zasilającą pompownie,
- dokumentacja projektowa nie moŜe zawierać nazw własnych urządzeń bądź materiałów.
Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń moŜe odbywać się za pomocą
parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. JeŜeli nie będzie to moŜliwe i
jedyną moŜliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, Wykonawca
zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub
urządzeń,
- dokumentację projektową naleŜy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przed przygotowaniem oferty kaŜdy Wykonawca moŜe dokonać wizji lokalnej miejsca
robót budowlanych oraz powinien zdobyć konieczne informacje, które mogą być
niezbędne do przygotowania oferty,
- Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia o warunki na włączenie projektowanej
kanalizacji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej do
istniejącej sieci oraz do uzgadniania przyjętych w projekcie materiałów, wybranej
technologii, oraz uzgodnienia branŜowego opracowanego projektu przez Gminę IwoniczZdrój oraz uŜytkownika sieci kanalizacji sanitarnej tj. Zakład Gospodarki Komunalnej
w Iwoniczu-Zdroju.
UWAGA!!
Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w
załączniku nr 3 – Orientacja terenowa z obszarem przewidzianym do zakresu prac
projektowych.
Dodatkowe wymagania:
Termin realizacji zamówienia: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Okres rękojmi musi wynosić: zgodnie z zapisami w umowie.
Warunki płatności faktur: przelew 21 dni
Szczegółowy sposób realizacji zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2 (wzór
umowy).
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenów objętych zamówieniem,
zapoznał się z przedmiotem zamówienia.
II. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1.

2) Dokument potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie prawnym (np. wpis z
CEIDG lub KRS) dokumenty mają być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010, Nr 243, poz.1623 z póź.
zm), w zakresie projektowania w specjalności sanitarnej w zakresie projektowania
sieci sanitarnych, osoba ta powinna być członkiem Polskiej Izby InŜynierów
Budownictwa oraz posiadać aktualne zaświadczenia o członkostwie we właściwych
Izbach Samorządu Zawodowego,
4) Pełnomocnictwo – jeŜeli dotyczy.
III. Kryterium oceny ofert cena – 100 % (ocenie podlegać będzie cena za całość
zamówienia brutto, wyliczona w formularzu ofertowym).
1. Sposób obliczenia ceny:
1) Cenę oferty naleŜy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w
zapytaniu ofertowym i załącznikach są to m.in. następujące koszty: koszt map
geodezyjnych opiniodawczych i do celów projektowych, wykonanie niezbędnych
badań, raportów i ekspertyz, uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji, uzyskanie
warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz do sieci elektroenergetycznej
(zasilanie przepompowni ścieków) oraz ewentualne ryzyko wynikające z
okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2) Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto,
zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
3) Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo
i słownie.
4) Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do
umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez
okres realizacji zadania.
5) Cenę ofertową naleŜy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna
obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w
zapytaniu ofertowym.
6) Wykonawca musi jasno zrozumieć, Ŝe kwoty wyliczone przez niego stanowią
zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod kaŜdym względem. UwaŜa się, Ŝe
Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu
na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach
niniejszego zapytania ofertowego i Umowie. Tak więc, kwota winna zawierać
wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością
wykonania całości prac projektowych objętych Umową.
2. Zamawiający w ofercie moŜe poprawić oczywiste omyłki rachunkowe – dotyczące w
szczególności:
- rozbieŜności pomiędzy obliczoną ceną a iloczynem ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek miar - poprzez uznanie, iŜ prawidłowo podano liczby jednostek miar oraz
cenę jednostkową,
- rozbieŜności pomiędzy obliczoną ceną a sumą cen za części zamówienia, poprzez
uznanie, iŜ prawidłowo obliczono ceny za części zamówienia.
IV. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę sporządzoną w j. polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, naleŜy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Gmina Iwonicz – Zdrój
Al. Słoneczna 28
38 -440 Iwonicz – Zdrój

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części gm.
Iwonicz-Zdrój obejmującej część sołectwa: Iwonicz i Lubatowa oraz odcinka sieci
wodociągowej dla części sołectwa Iwonicz”.

2) Dokumenty o których mowa w rozdziale II powinny być złoŜone we właściwej formie
tzn.:
- formularz ofertowy naleŜy złoŜyć w oryginale,
- pozostałe dokumenty z pkt 2 i 3 naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
- pełnomocnictwo naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
V. Miejsce i termin złoŜenia oferty:
1) Ofertę naleŜy złoŜyć najpóźniej do dnia 15.11.2013 r. do godz.13:00 w Biurze
Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju ul. Al. Słoneczna 28, 38-440
Iwonicz-Zdrój.
Uwaga!
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
2) Osoba upowaŜniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania
się i udzielania wyjaśnień:
W przedmiocie zamówienia Robert Niemczyk pok. nr 203 tel. 13 43 502 12
wew.124 w sprawach proceduralnych Jacek Rygiel pok. nr 102, fax 13 43 502 12
wew.126.
3) W przypadku wątpliwości co do treści oferty lub składających się na nią
dokumentów, Zmawiający będzie mógł wszcząć postępowanie wyjaśniające lub
wezwać Wykonawcę do uzupełniania braków w ofercie wyznaczając w tym celu
odpowiedni czas.
4) W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyŜej w pkt 3,
Zamawiający będzie upowaŜniony do odrzucenia oferty.
VII. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę telefonicznie lub meilem oraz określi termin podpisania umowy.
VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do uniewaŜnienia
postępowania.
W załączeniu :
1/. Wzór formularza oferty.
2/. Wzór umowy.
3/. Orientacja terenowa z obszarem przewidzianym
do zakresu prac projektowych.
.. ….. …………………
Podpis osoby upowaŜnionej

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy
Zamawiający:
Gmina Iwonicz – Zdrój
Al. Słoneczna 28
38-440 Iwonicz - Zdrój
Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez1:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Osoba uprawniona do kontaktów:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
mail
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Opracowanie
dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla części gm. Iwonicz-Zdrój
obejmującej część sołectwa: Iwonicz i Lubatowa oraz odcinka sieci wodociągowej
dla części sołectwa Iwonicz”.
Składam swoją ofertę:
-

cena brutto- ………………………………..zł

(słownie złotych……………………………………………………………….)
Wyznaczam/y osobę do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia Pana.
……………………………………………….. .
- termin wykonania – do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
- warunki rękojmi – zgodnie z zapisami umowy.
Oświadczamy, Ŝe:
1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie
wnosimy do nich Ŝadnych zastrzeŜeń,
3) akceptujemy bez zastrzeŜeń warunki umowy załączonej do zapytania ofertowego oraz
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w czasie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego,
4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia,
5) uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

1

…………………

…… ………………………………….

Miejscowość i data

Podpis Wykonawcy lub osoby upowaŜnionej

Wykonawca modeluje tabelę w zaleŜności od składu.

