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Ogłoszenie nr 500294110-N-2018 z dnia 07-12-2018 r.

Gmina Sobótka: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kryształowice,
Michałowice,Olbrachtowice, Ręków i Stary Zamek, gmina Sobótka

  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 630289-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Sobótka, Krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul. Rynek  1, 55050  
Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail
przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.sobotka.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kryształowice, Michałowice,Olbrachtowice,
Ręków i Stary Zamek, gmina Sobótka

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GNiZP. 271.16.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę
kanalizacji sanitarnej w gminie Sobótka. Dokumentacja ma obejmować następujące
miejscowości: 1.Michałowice 2.Stary Zamek 3.Ręków 4.Olbrachtowice 5.Kryształowice
Ponadto zobowiązuje się Wykonawcę aby dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmowała:
a)wkonanie koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i uzgodnienie jej z Zamawiającym,
b)wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej, c) wykonanie projektu przykanalików dla
wszystkich istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych. Przykanaliki zakończone
studzienką zlokalizowaną przy granicy posesji, od strony kolektora, d)projektowaną kanalizację
należy powiązać z oczyszczalnią ścieków w Sobótce. Ze względu na ukształtowanie terenu mogą
wystąpić rurociągi tłoczne oraz przepompownie ścieków, które należy uwzględnić w projekcie,
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Wykonanie dokumentacji projektowej związane jest z wykonaniem: a) koncepcji przebiegu sieci
z uwzględnieniem wszystkich nieruchomości planowanych do podłączenia oraz średnic i
rodzajów rurociągów wraz z uwzględnieniem lokalizacji ewentualnych przepompowni ścieków,
b)projektów budowlanych w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
c)projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), d)przedmiarów robót w zakresie, o
którym mowa w § 6 w/w rozporządzenia oraz kosztorysów inwestorskich, e)informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – dotyczy projektów, które wymagają tego ze
względu na swoją specyfikę art. 20 ust.1 pkt.1b- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
– Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.). Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych szczegółowych i ogólnych, zawierających zbiór wymagań
niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonywania robot zgodnie z wymaganiami
określonymi w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389). Wykonawcę obowiązuje wymóg tajności i nie udostępnianie poza Zamawiającym
kosztorysów Inwestorskich. Szczegółowy zakres opracowania obejmuje:  wykonanie map do
celów projektowych,  opracowanie koncepcji przebiegu sieci,  opracowanie projektów
budowlanych,  opracowanie projektów wykonawczych,  opracowanie specyfikacji
technicznych szczegółowych i ogólnych,  opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia,  opracowanie przedmiaru robót,  opracowanie kosztorysów inwestorskich, 
przygotowanie innych opracowań i dokumentów, których nie można było przewidzieć na etapie
przetargu, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,  uzyskanie opinii ZUD we
Wrocławiu (łącznie z kosztami wypisów z rejestru gruntów), przygotowanie wniosku i
uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, uzyskanie wypisów z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego,  opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – o ile
w toku postępowania taka konieczność nastąpi,  uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i
uzgodnień umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,  uzyskanie w imieniu
Zamawiającego zgody, w formie pisemnej umowy, od właścicieli nieruchomości na ułożenie
sieci kanalizacyjnej i przykanalików wraz z obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich
eksploatacji oraz zobowiązania do ustanowienia służebności przesyłu w formie aktu notarialnego
z ujawnieniem w księgach wieczystych, uzyskanie warunków technicznych przyłączenia
obiektów sieci kanalizacyjnej do sieci energetycznej, jeżeli wystąpi taka konieczność,

uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej sieci,
pełnienie nadzoru autorskiego (na podstawie odrębnej umowy). Uwarunkowania szczegółowe i

dodatkowe informacje: a)dokumentacja projektowa winna być opracowana w pełnej
problematyce wynikającej z charakterystyki obiektu, zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.), rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), obowiązującymi normami, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami BHP, p. poż., itp. oraz wymogami użytkownika, b) dokumentacja
projektowo-kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
któremu na służyć, a przede wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między
poszczególnymi branżami, c)zastosowane w projekcie materiały winny odpowiadać wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane), d) dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać
technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.
Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych
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rozwiązań materiałowych, technologii, urządzeń i wyposażenia (Zamawiający dopuszcza
wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych
względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jeżeli obowiązek taki wynika
z odrębnych przepisów), e) roboty nie ujęte w opisie, a niezbędne do wykonania należy
wkalkulować w cenę oferty. f)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia; g)Zamawiający zastrzega
sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia, bez roszczeń finansowych ze strony
Wykonawcy; h) opracowane przez Wykonawcę dokumenty winny być zgodne z ustawą Prawo
zamówień publicznych w szczególności w zakresie w jakim będą stanowić dokumentacje
przetargową Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej
terenu, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania
zamówienia. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować
Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w
trakcie prowadzonych prac projektowych. Projekty należy opracować w następującej ilości
egzemplarzy: a)projekty budowlane i wykonawcze – 5 egz. (kompletów) na papierze + 2 egz. na
nośniku elektronicznym (rysunki w formacie jpg. lub pdf – nazwy plików bez polskich liter,
płyta CD/DVD) b)przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze (komplety) na
papierze + 2 egzemplarze na nośniku elektronicznym (Word, Excel – płyta CD/DVD)
c)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 2 egzemplarze (komplety) na papierze + 1
egzemplarzu na nośniku elektronicznym W przypadku ewentualnych wątpliwości należy zwrócić
się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie. Szacunkowe długości sieci sanitarnych w
rozdziale na kanały grawitacyjne i tłoczne oraz szacunkowa ilość nieruchomości przewidzianych
do podłączenia w ramach inwestycji: A. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości ok. 15,5
km B.Kanalizacja sanitarna tłoczna o długości ok. 9,7 km C.Szacunkowa ilość nieruchomości
planowanych do podłączenia: 323 nieruchomości 3.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiający określa warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania pracowników
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 4.Szczegółowy zakres obowiązków
wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr
9 do SIWZ. 5.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia na usługi. 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy, i podania przez
Wykonawcę firm Podwykonawców. 7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie
usługi. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 8.Jeżeli
zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie
możliwe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania
umowy. 10.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71322200-3
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SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 26016260 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe DOMED Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Bystrzycka 26 
Kod pocztowy: 54-215 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: dolnośląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 30258000 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30258000 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73431000 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 
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IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetarg nieograniczony  na podstawie art. 39
 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Wartość szacunkowa zamówienia sporządzona przez Zamawiającego przekroczyła 30 tyś
euro.


