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1. Tytuł zamówienia publicznego:  
 

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – Etap I” 
 

2. Nazwa i adres i dane Zamawiającego  

Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Skarżysko Kościelne 

Adres: ul. Kościelna 2a,   26-115 Skarżysko Kościelne 

Numer telefonu / faksu: (41) 27-14-466 /  (41) 27-14-481 

Adres internetowy: http/www.skarzysko.com.pl,  

Strona internetowa, na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu o 

udzielenie  zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl 

NIP Gminy Skarżysko Kościelne: 663-133-84-09  

REGON:    291010168 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – Etap I”  

Opis przedmiotu zamówienia:   
Dokumentacja projektowa opracowana będzie w  zakresie niezbędnym do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonywana będzie z wykorzystaniem opracowanej i 

będącej w posiadaniu Zamawiającego „Koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kierz 

Niedźwiedzi Gmina Skarżysko Kościelne” 

Opracowania projektowe będą zawierać wszystkie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań 

projektowych, opinie, uzgodnienia , zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów,  a także 

spis opracowań składających się na komplet przedmiotu umowy. Każdy z egzemplarzy opracowania 

projektowego będzie zawierał oświadczenie projektanta o spełnieniu powyższych wymagań. 

Opracowania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa 

obowiązującymi w dniu przekazania ich Zamawiającemu. 

Dokumentacja nie może być opisana przez wskazanie znaków towarów, patentów lub 

pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką rozwiązania i nie można go opisać za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny” i podane jest określenie co stanowić będzie o równoważności zaproponowanego 

rozwiązania. 

 

 Zakres rzeczowy opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej: 
 Opracowanie projektu budowy kanalizacji grawitacyjnej obejmie odcinek rurociągu tłocznego 

prowadzącego ścieki z pompowni PP3 do studni rozprężnej SR3 i dalej do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Świerczek, oraz budowę odcinków kanalizacji grawitacyjnej należącej do 

zlewni pompowni PP3.  

http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/
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Zlewnia pompowni PP3: kanały od posesji nr 2A do 129 w ul. Szydłowieckiej, miejscowość Kierz 

Niedźwiedzi 

Zestawienie orientacyjne zakresu sieci: 

kanały grawitacyjne PVC200 mm SN8 – ok. 2781,5m 

kanały tłoczne PE 110x6.6 mm – ok. 2332,5m 

przepompownie sieciowe – 1 szt. 

przyłącza PVC160 mm SN8 – ok. 1297,0m 

 

Projektant winien zaprojektować kanalizację ściekową wraz z przykanalikami do granic 

nieruchomości uwzględniając uwarunkowania terenu oraz istniejącą i planowaną zabudowę. 

Projektant winien uzgodnić opracowanie w Referacie inwestycji w Urzędzie Gminy w Skarżysku 

Kościelnym. 

Projektant winien uzgodnić rozwiązanie projektowe kanalizacji oraz  uzyskać pisemne zgody we 

formie umowy pomiędzy Gminą Skarżysko Kościelne a dysponentami nieruchomości na wejście w 

teren dróg oraz na działki prywatne. 

Projektant winien przygotować stosowne wnioski z załącznikami graficznymi i opisowymi do 

uzyskania decyzji administracyjnych: lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji 

środowiskowych bądź innych koniecznych z punktu widzenia prawa.                                                                                                                                

Do projektanta należeć będzie opracowanie map do celów projektowych.  

 

Termin wykonania opracowań: 

Ustala się następujące terminy umowne opracowań projektowych w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, 

1) termin rozpoczęcia realizacji prac projektowych równoznaczny z datą podpisania umowy      

2) termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej  równoznaczny z zakończeniem 

wszystkich prac objętych zamówieniem i przekazaniem jej Zamawiającemu wykonać do  

31.12.2018 r.     

Opracowanie winno obejmować: 

a) Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z niwelacją terenu i uzupełnieniem ewentualnych 

brakujących na mapie obiektów, urządzeń  podziemnych lub naziemnych, tj. mapy lokalizacyjne, 

mapy ewidencyjne, 

b) Wykonanie badań geologicznych i opracowania geotechnicznego dla potrzeb inwestycji, 

c) Uzyskanie zgody na wejście w teren z kanalizacją przez tereny dróg i prywatne,  

d) Uzyskanie decyzji administracyjnych: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji na lokalizacji urządzenia w pasie drogowym 

drogi powiatowej 
e) Opracowanie dokumentacji: 

• dokumentację należy wykonać zgodnie z decyzjami: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
• w ramach zamówienia należy opracować:  projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz inne prace 

i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 

przez Inwestora, oraz inne umożliwiające wykonanie robót budowlanych, 

• dokumentacja winna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego                            

i innych obowiązujących przepisów. Zakres i forma opracowań dokumentacyjnych winna być zgodna  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004r. 
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w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

• dokumentacja projektowa winna zawierać w szczególności następujące opracowania – projekty: 

- projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, 

-projekty budowlano-wykonawcze, 

-przedmiary robót ( wraz ze szczegółowymi wyliczeniami ilości robót), kosztorysy ofertowe oraz 

kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (kosztorysy inwestorskie 

opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

-inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, 

-dokumentację geotechniczną, 

-dokumentację dotyczącą wykonania drogi dojazdowej i zjazdu z drogi publicznej do przepompowni, 

-dokumentację zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków, 

-opracowanie dotyczące ogrodzenia terenu przepompowni ścieków, 

-informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

-wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji wynikających z decyzji i 

warunków wydanych dla potrzeb dokumentacji, 

dokumentację projektową tj. projekty budowlano-wykonawcze należy opracować w 5 egzemplarzach. 

Kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne i inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji w 3 egzemplarzach oraz na 

nośniku CD-ROM w formacie *PDF.  

• Wykonawca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, uprawnienia, 

zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego 

• Wykonawca zobowiązany jest do: 

- uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów oraz wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

-przeprowadzenie stosownie do potrzeb dodatkowych uzgodnień,  umów na wejście w teren z 

inwestycją, 

-warunki techniczne do projektowania, zabezpieczenia lub przebudowy innych sieci i urządzeń 

wykonawca uzyska we własnym zakresie, 

Projektant zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 2 lat od daty 

przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

Projektant w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad 

wykonywanymi na podstawie opracowanego projektu robotami w tym przybycia na budowę na każde 

żądanie Zamawiającego. 

 
4. Kryteria oceny ofert 

 
4.1 Zamawiający oceni oferty w oparciu o kryterium  ceny umownej  (C) podanej w 

ofercie i wyrażonej w PLN łącznie z podatkiem VAT. 
4.2 Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o kryterium najniższa 

cena:   
 

Lp. Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

1. Cena brutto (C) wyrażona w PLN (łącznie 
z podatkiem VAT) 

100%=100 punktów 
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4.3  Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty zostaną 

ocenione, wg wzoru: 

Pi(C)= C min /Ci x100  
gdzie: 

Pi(c ) - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „cena”  
C min -  najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych 
ofert; 
Ci – cena oferty „i” 
100– maksymalna ilość punktów, jaką może oferta za kryterium „cena”  
 

4.4 Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który w ofercie przedstawi 

najniższą cenę brutto za realizację zamówienia.  

4.5  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie 

wykonawców,  którzy złożyli te oferty, do złożenia w ustalonym terminie ofert 

dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować 

wyższych cen niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

5. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
Wykonawca jest zobowiązany do podania umownej ceny (wynagrodzenia 
ryczałtowego), która musi spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego, w 
tym szczególnie zakres rzeczowy określony w  pkt. 3 oraz obejmować wszystkie 
koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodniej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu 
umownej ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług, która aktualnie 
obowiązuje.  
Podana w ofercie umowna cena za wykonie usługi objętej przedmiotem 
zamówienia jest stała na czas trwania realizacji zamówienia, co oznacza, że nie 
podlega rewaloryzacji.   
 

6. Termin wykonania zamówienia  
 

 od daty podpisania umowy do 31-12-2018. 
 

 
7. Miejsce, termin  i sposób złożenia ofert  

                   
Ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką 
Wykonawcy, zszytą w jeden dokument  należy złożyć w  siedzibie 
Zamawiającego: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 
Skarżysko Kościelne (sekretariat pok. 102) 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2018r. do godziny 10:00.  

Koperta powinna zostać opatrzona: adresem Zamawiającego: Urząd Gminy 

Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, Skarżysko  Kościelne, oraz być 
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oznaczona napisem: Oferta – Opracowanie dokumentacji projektowej na 

zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz 

Niedźwiedzi – Etap I”  – nie otwierać przed: 08.06.2018r. godz. 10:30, a 

ponadto imieniem i nazwiskiem (nazwą / firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą ) 

oraz numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla, lub 

podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji 

wpływającej do zamawiającego. 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:30 w sali nr 106. Otwarcie 
ofert jest jawne. 
 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu 
 

8.1 Wykonawcy  ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej 
wymienione warunku udziału w postępowaniu: 
1) dysponować osobami uprawnionymi do wykonywania działalności lub 

czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 
2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zmówienia lub przedstawić 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia; 

3) wykonawca musi wykazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego 
zamówienia dysponowaniem przynajmniej jedną osobą: 

 projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wod-kan 

minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wod-kan oraz dokumentu potwierdzającego przynależność do 
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa – z datą ważności na dzień otwarcia 
ofert; 

 
 

8.2 W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, 

2) dokument stwierdzający, że osoba posiada wymagane uprawnienia – kopia; 
3) aktualne na dzień upływu terminu składnia ofert zaświadczenie 

potwierdzające przynależność  projektanta do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa – kopia; 
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4) Wykaz osób przeznaczonych do projektowania – załącznik nr 3. 

9. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty.  
 

9.1 Ofertę należy przygotować dla całości zamówienia w zamkniętej kopercie, 
zszytą w jeden dokument  wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami. 

9.2 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wykorzystując do tego 
celu proponowany przez Zamawiającego wzór formularza ofertowego – załącznik 
nr 1.  

9.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej  podpisania musi 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru lub 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), bądź 
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.  
 

10. Osoby  uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 

Andrzej Skrzypczak – tel. 41/ 2714466 w.18, fax 41 / 2714481 

11.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty bądź unieważnieniu 

postepowania, zamawiający na stronie internetowej BIP urzędu  zawiadamia 

wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę/firmę albo imię 

i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy 

złożyli oferty wraz punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz 

termin podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia 

postępowania bez podania przyczyny. 

12. Wzór umowy jaka zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej siwz. 

Podpisy Komisji: 
1. Andrzej Skrzypczak………………………………………. 
2. Ksawery Krupa……………………………………………. 
3. Grzegorz Pypeć …………………………………….. 
 
Skarżysko Kościelne, dnia 2018-05-30 
 

    
Zatwierdzam: 

 
                                                                                                       

……………………….. 
                                                                                           Kierownik Zamawiającego   


