
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 86578-2015 z dnia 2015-04-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gaworzyce 
1. Lokalizacja: Wieś Wierzchowice - obręb Wierzchowice - Gmina Gaworzyce, woj. 
Dolnośląskie Wieś Grabik - obręb Grabik - Gmina Gaworzyce, woj. Dolnośląskie Wieś 
Korytów - obręb Grabik - Gmina Gaworzyce, woj. Dolnośląskie Wieś... 
Termin składania ofert: 2015-04-27  

 

Gaworzyce: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodno-
kanalizacyjnej w miejscowościach Wierzchowice, Grabik, Korytów i Śrem wraz z 
modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalnią ścieków w Wierzchowicach 
Numer ogłoszenia: 125424 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015 
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: 86578 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Gaworzyce, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, woj. 
dolnośląskie, tel. 076 8316285, faks 076 8316286. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji 
projektowej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Wierzchowice, 
Grabik, Korytów i Śrem wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i oczyszczalnią ścieków 
w Wierzchowicach. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: 1. Lokalizacja: Wieś Wierzchowice - obręb 
Wierzchowice - Gmina Gaworzyce, woj. Dolnośląskie Wieś Grabik - obręb Grabik - Gmina 
Gaworzyce, woj. Dolnośląskie Wieś Korytów - obręb Grabik - Gmina Gaworzyce, woj. 
Dolnośląskie Wieś Śrem - obręb Śrem-Witanowice - Gmina Gaworzyce, woj. Dolnośląskie 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci 
wodno-kanalizacyjnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody 
(znajdujących się w m. Wierzchowice) na potrzeby projektowanych sieci dla miejscowości 
Wierzchowice, Grabik, Korytów i Śrem - Gmina Gaworzyce z podziałem na dwie 
dokumentacje, jedna obejmująca sieć wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody i 
oczyszczalni ścieków z uzyskaniem pozwolenia na budowę i odrębnie przyłącza na 



zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 2. Zakres prac projektowych 
obejmuje: a) projekt budowlany: - wymagający pozwolenia na budowę - 3 egz. - w tym dwa 
opieczętowane przez Starostwo Powiatowe, - wymagający jedynie potwierdzenia zgłoszenia 
robót a nie wymagający pozwolenia na budowę - 3 egz. w tym - 1 egz. opieczętowany przez 
Starostwo Powiatowe, b) projekt wykonawczy (po 3 egz.), c) uzyskanie warunków 
technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w 
tym między innymi: - mapy do celów projektowych, - decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia; - decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, - pozwoleń wodno-prawnych, - warunki techniczne z zakładem 
energetycznym (zasilania pompowni ścieków, ewentualna zmiana warunków zasilnia suw i 
oczyszczalni ścieków), - uzyskanie warunków od Zakładu Usług Komunalnych w 
Gaworzycach; - uzyskanie zgody od właścicieli nieruchomości na realizację planowanego 
przedsięwzięcia w formie umowy cywilno-prawnej bądź oświadczeń właścicieli po 
uprzednim ustaleniu przebiegu sieci i przyłącza na mapie, - badania geotechniczne, - 
uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w 
Starostwie Powiatowym w Polkowicach, - uzyskanie decyzji od poszczególnych zarządców 
dróg publicznych na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z drogą, d) 
projekt odtworzenia nawierzchni drogowych na całej szerokości i długości jezdni w których 
projektowane będą sieci z uwzględnieniem całościowego dywanika asfaltowego oraz 
utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych w których zaprojektowane zostaną kanały 
tranzytowe, e) doprojektowanie chodnika dla pieszych w miejscowości Wierzchowice wzdłuż 
drogi o nr ewidencyjnym 169, 170/3, 168/2 (drogi własności Skarbu Państwa pod władaniem 
Starosty Polkowickiego) oraz 170/1 (droga gminna) w granicach zabudowy, f) przedmiar 
robót z wydzieleniem robót kwalifikowanych i niekwalifikowanych (przyłącza wraz z 
budową sieci na terenach niezabudwanych - na etapie projektowania do szczegółowego 
uzgodnienia z Zamawiającym) - po 2 egz., g) kosztorys inwestorski z wydzieleniem kosztów 
na kwalifikowane i niekwalifikowane (przyłącza wraz z budową sieci na terenach 
niezabudwanych - na etapie projektowania do szczegółowego uzgodnienia z Zamawiającym) 
- po 2 egz., h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz., i) informacja 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), oprócz wersji papierowej całość 
dokumentacji ma być dostarczona na nośniku elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać 
te same elementy co dokumentacja w formie papierowej. Rysunki, uzgodnienia i inne 
dokumenty należy zapisać w formacie pdf. Kosztorysy należy dodatkowo zapisać z 
uniwersalnym rozszerzeniem (ath), wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do 
Zamawiającego oryginałów umów cywilno-prawnych zawartych z właścicielami 
nieruchomości bądź oświadczeń właścicieli w zakresie udostępnienia nieruchomości na cele 
budowy sieci, na podstawie których Wójt Gminy Gaworzyce złoży oświadczenie o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 33 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 
1409 z póź. zm.). 3. Założenia techniczne do projektowania; Wierzchowice: rurociąg tłoczny 
- ok. 580 mb kanały grawitacyjne - ok. 1430 mb sieć wodociągowa - ok. 840 mb przyłącza 
wodociągowe i kanalizacyjne - ok. 46 szt., około 1150 mb ilość mieszkańców: 486 
miejscowość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabik: 
wodociąg tranzytowy - ok. 1100 mb rurociąg tłoczny - ok. 1000 mb kanały grawitacyjne - ok. 
1100 mb sieć wodociągowa - ok. 840 mb przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne - ok. 35 
szt., około 750 mb (wraz z działkami objętymi decyzjami o warunkach zabudowy) ilość 
mieszkańców: 94 miejscowość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Korytów: wodociąg tranzytowy - ok. 1300 mb rurociąg tłoczny - ok. 1200 mb 
kanały grawitacyjne - ok. 670 mb sieć wodociągowa - ok. 590 mb przyłącza wodociągowe i 
kanalizacyjne - ok. 19 szt., około 350 mb (wraz z działkami objętymi decyzjami o warunkach 



zabudowy) ilość mieszkańców: 46 miejscowość nie posiada miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Śrem: wodociąg tranzytowy - ok. 1500 mb rurociąg 
tłoczny - ok. 1500 mb kanały grawitacyjne - ok. 220 mb sieć wodociągowa - ok. 250 mb 
przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne - ok. 11 szt., około 275 mb ilość mieszkańców: 45 
miejscowość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakres 
opracowania projektowego ma obejmować, sieci wraz z przyłączami w podziale na dwa 
projekty. Całość dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia 
robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Polkowicach 
składa projektant. Średnice projektowanej sieci, zastosowane materiały, metodę posadowienia 
(przewiert, wykopy), odtworzenia nawierzchni z projektem chodnika oraz wszelkie inne 
uzgodnienia należy konsultować na etapie projektowania z Zamawiającym. Projektowaną sieć 
kanalizacji sanitarnej należy doprowadzić do istniejącej oczyszczalni ścieków, która 
zlokalizowana jest w miejscowości Wierzchowice. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w ramach wynagrodzenia za 
przedmiotowe zamówienie. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać 
technologii robót, rodzajów materiałów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą 
konkurencję oraz ma być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z Prawem budowlanym 
i innymi aktami normatywnymi. Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał 
wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków 
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania 
wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z 
oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę. Wykonawca zobowiązany 
jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w cenie projektu w przypadku dezaktualizacji 
wskaźników w oparciu, o które sporządzono kosztorys do dwóch lat od odbioru końcowego 
dokumentacji. Wykonawca udzieli rękojmi za wady w dokumentacji projektowej, która 
wygaśnie wobec niego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót 
budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonanych na podstawie 
przedmiotowych opracowań projektowych. Okres rękojmi obowiązuje na min. 5 lat. W 
przypadku nie zakończenia realizacji budowy w ciągu trwania rękojmi, Zamawiający 
wymaga, aby rękojmia została wydłużona o potrzebny okres do zakończenia inwestycji. ` 
Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 462 z późn. zm.) wraz ze 
stosownymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, w tym decyzją o pozwoleniu na 
budowę. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 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:  26.05.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DOMED Sp. z o. o., ul. Bystrzycka 26, 54-
215 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162601,63 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 213897,00 
• Oferta z najniższą ceną: 213897,00 / Oferta z najwyższą ceną: 305040,00 
• Waluta:  PLN. 

 
 


