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Zawady: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ 

BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowościach Więcki, 

Smolarze Dąbrowa, Wąsosz Dolny 

Numer ogłoszenia: 90238 - 2015; data zamieszczenia: 21.04.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Popów Zawady , ul. Częstochowska 6, 42-110 

Zawady, woj. śląskie, tel. 034 3177067, faks 034 3177067. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SYSTEMU 

KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowościach Więcki, Smolarze Dąbrowa, Wąsosz 

Dolny. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ 

BUDOWY SYSTEMU KANALIZACJI w miejscowościach Więcki, Smolarze Dąbrowa, 

Wąsosz Dolny Wspólny Słownik Zamówień: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie 

projektowania Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

budowy, kanalizacji sanitarnej z elementami: - sieć kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej z 

niezbędnymi urządzeniami; - przyłącza kanalizacyjne, odcinek do granicy nieruchomości 

gruntowej; jeżeli właściciel nieruchomości wyrazi taką wolę projekt musi obejmować 

również budowę przyłącza i studzienki na terenie posesji. I. DANE OGÓLNE: 1. 

Projektowana kanalizacja będzie włączona do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej 

znajdującym się na terenie gminy Popów i zarządzanego przez Gminę Popów. Projekt musi 

być spójny i uwzględniać stosowane w istniejącym systemie rozwiązania techniczne. Teren 

gminy nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu, dlatego wymaganym 

jest uzyskanie Warunku Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub Lokalizacji Inwestycji 

Celu Publicznego. Na obszarze objętym opracowaniem: - występują tereny zamknięte (np. 

PKP, tereny wojskowe itp.), - nie występują tereny znajdujące się w obszarze Natura 2000 lub 

http://bip.gminapopow.pl/


Parku Krajobrazowego, - zlokalizowane są drogi: gminne, - występują urządzenia 

melioracyjne szczegółowe. II. SZACUNKOWE DANE LICZBOWE: 1. Dokumentacja winna 

być wykonana w osobno dla 4 etapów : a) Etap I - Marianów Więcki - wraz z włączeniem do 

istniejącej kanalizacji b) Etap II - Więcki Dąbrowa Smolarze - kanalizacja wraz z przyłączami 

do istniejących zabudowań szacunkowa ilość zabudowań 191 c) Etap III - Marianów - 

Wąsosz Dolny - wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji d) Etap IV - Wąsosz Dolny - 

część Wąsosza Górnego - kanalizacja wraz z przyłączami do istniejących zabudowań 

szacunkowa ilość zabudowań 69 III. ZAKRES OPRACOWANIA I SKŁAD 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 1. Zakres opracowania: - sieć kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjna z niezbędnymi urządzeniami, w tym przykanalikami, do granicy działek, jeżeli 

właściciel nieruchomości wyrazi taką wolę projekt musi obejmować również budowę 

przyłącza i studzienki na terenie posesji. 2. Skład dokumentacji projektowej: - badania 

geologiczne w zakresie niezbędnym do opracowania projektu; - projekt przebiegu kolektorów 

grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z przykanalikami; - projekt budowlany przyłączy 

kanalizacyjnych; - projekty odtworzenia nawierzchni dróg; - przedmiary robót i kosztorysy 

inwestorskie dla każdej branży osobno; - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych do poszczególnych robót objętych zakresem opracowania. - ewentualnie inne 

opracowania niezbędne dla przedmiotu inwestycji. Wymienione wyżej opracowania 

projektowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w czterech egzemplarzach wersji 

papierowej i dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej w formatach obsługiwanych ogólnie 

dostępnym oprogramowaniem komputerowym, zapisanych na płytach CD. Wszystkie 

opracowania projektowe i kosztorysowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym: - Ustawą Prawo budowlane, - Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym, - Ustawą Prawo zamówień publicznych. IV. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywać 

będzie obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym: - uzyskanie 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub lokalizacji inwestycji celu publicznego; - 

badania geologiczne niezbędne dla opracowania projektu; - akceptacja przez Zamawiającego 

koncepcji opracowania projektowego; - uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków 

archeologicznych; - uzgodnienia z Zakładem Energetycznym (jeśli konieczne); - opinia 

właściwego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej; - uzyskanie odpowiednich 

pozwoleń wodnoprawnych (jeśli konieczne); - uzyskanie innych decyzji, uzgodnień i 

pozwoleń niezbędnych dla przedmiotu zamówienia; - uzyskanie decyzji zatwierdzającej 

projekt i udzielającej inwestorowi pozwolenia na budowę - oświadczenie Wykonawcy o 

zapewnieniu nadzoru autorskiego na osobne zlecenie. - UWAGA: Inwestor zapewni 

odpowiednie mapy do celów projektowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.2. Zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3.3. Miejsce realizacji: gmina Popów.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 



 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

miesiącach: 3. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 10.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN). 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniaj ą 

warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia 

Wykonawcy 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: 1.min. 1 

referencję z ostatnich 3 lat dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 20 km (w jednym zadaniu) 

z ilością przepompowni min. 4 szt. potwierdzoną przez inwestora. 2. min. 1 

referencję z ostatnich 3 lat dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej 

budowy odcinka sieci infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, 

kanalizacja deszczowa, wodociąg, kabel energetyczny) w formie przecisku - 

przejścia pod torami kolejowymi potwierdzoną przez inwestora. Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji 

zawartych w WYKAZIE USŁUG popartych stosownymi poświadczeniami np. 

referencjami. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami 

do kierowania pracami projektowymi, będącymi przedmiotem zamówienia. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz 

informacji zawartych w WYKAZIE OSÓB i OŚWIADCZENIU O 

POSIADANYCH UPRAWNIENIACH 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 

spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 



 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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 w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 



 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - termin wykonania zadania - 5 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: bip.gminapopow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Popów Zawady ul. Czstochowska 6 pok 8. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 05.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Popów Zawady ul. Czstochowska 6 

pok 12. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


