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Sobótka: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i
Przemiłów..
Numer ogłoszenia: 348808 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 290104 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks
071 3162123.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na
budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów...
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemiłów w gminie
Sobótka obejmującej: a) wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej, b) wykonanie projektu przykanalików dla
wszystkich istniejących budynków mieszkalnych oraz wydzielonych geodezyjnie posesji, przewidzianych w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę. Przykanaliki zakończone studzienką
zlokalizowaną przy granicy posesji, od strony kolektora, c) projektowaną kanalizację naleŜy powiązać z
oczyszczalnią ścieków w Sobótce, poprzez zaprojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej biegnącą ze Świątnik do
Sobótki. Ze względu na ukształtowanie terenu mogą wystąpić rurociągi tłoczne oraz przepompownie ścieków, które
naleŜy uwzględnić w projekcie, d) orientacyjne długości sieci przesyłowej: Świątniki - Księginice Małe, Księginice
-Przemiłów i Księginice - Będkowice to 6,0 km., sieci w miejscowościach to około 7,0 km. Podane wyŜej długości są
ilościami przybliŜonymi i mogą ulec zmianie w zaleŜności od uzyskanych warunków technicznych przyłączenia, opinii,
uzgodnień, itp. Warunki Techniczne Przyłączenia dla projektowanej sieci wyda Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej ŚlęŜa w Sobótce, 3.2. Wykonanie dokumentacji projektowej związane jest z wykonaniem: a)
projektów budowlanych w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, b) 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-uŜytkowego (Dz. U. Nr 2020, poz. 2072 z późn. zm.), c) przedmiarów
robót w zakresie, o którym mowa w § 6 w/w rozporządzenia, d) 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 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 3.3. 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.Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 3.4. Opracowanie kosztorysów inwestorskich
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania
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kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389). Wykonawcę obowiązuje
wymóg tajności i nie udostępnianie poza Zamawiającym kosztorysów Inwestorskich. Kosztorysy inwestorskie
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu do dnia 20 grudnia 2013 r....
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.20.00-6, 71.32.20.00-1, 71.32.22.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ELJOT BL JAROSZ, Tomasza Edisona 66, 80-172 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 72324,00
Oferta z najniŜszą ceną: 72324,00 / Oferta z najwyŜszą ceną: 218940,00
Waluta: PLN.
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