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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 
1. Kierownik jednostki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przy widz – Etap II w 
miejscowo ści Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z sieci ą wodoci ągowa w miejscowo ści 
Trzepowo i Piekło Dolne.” 
 
Zakres prac: 
 
1) Projekt budowlany - po 5 egz. 
2) Projekty wykonawcze branżowe- po 5 egz. 
3) Przedmiary robót - po 2 egz. 
4) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - po 5 egz. 
5) Kosztorys inwestorski - po 2 egz. 
6) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy - 5 egz. 
7) Informacja BIOZ z zasadami organizacji ruchu drogowego w czasie prac. 5 egz 
8) Kompletny projekt wykonawczy i budowlany oraz inne dokumentacje wymienione w pkt. 2 
opracowane w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD - część rysunkowa (inne programy 
wymagają zgody Zamawiającego) i dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD - 
2szt. 
9) Dodatkowo kompletny projekt wykonawczy i budowlany zapisany w formacie: - pliki tekstowe -*.pdf, 
*.tif - kolorowy wielostronicowy pliki graficzne *.tif - 24 bity w rozdzielczości 200 dpi - 2szt.W celu 
publikacji na stronach WWW. 
10) Uzyskanie i przygotowanie wtórnika aktualnej mapy geodezyjnej - niezbędne badania gruntów. 
11) Badania geotechniczne podłoża oraz nośności podłoża na siatce w pełni odzwierciedlających 
układ warstw geotechnicznych, jednak nie rzadziej, niż co 800 m, oraz w miejscu lokalizacji każdej z 
przepompowni. 
12) uzyskanie w imieniu Zamawiającego uprawomocnionego pozwolenia na budowę 
13)Termin uzyskania pozwolenia na budowę:  do dnia 29 06 2012r 
14)Operat Terenowo prawny z uzgodnieniami z właścicielami gruntów  
 

Składający zapytanie posiada mapy do celów projektowych obszaru objętego inwestycja i 
przekaże je wybranemu oferentowi. 

 
Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o załączony do zapytania Program 

funkcjonalno –użytkowy (Zał nr 1) 
 
Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 
Nr 130 poz. 1389), 
 
 
 
 



Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna 
być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy 
dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 
materiałów i normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, należy dodać zapis, że dopuszcza 
się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, wówczas Wykonawca zobowiązany jest 
doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 2 
lat od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie 
opracowanego projektu robotami w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego. 
Wykonawca przeniesie na inwestora majątkowe prawa autorskie do dzieła objętego zapytaniem. 
 
2. Wymagania: 
- udokumentowane protokołami odbiorów i referencjami, doświadczenie w zakresie zrealizowania co 
najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu projektu budowlanego sieci wodno-kanalizacyjnej 
- dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. Z 2010 r. nr 243, poz. 1613 z późn. zm.) lub uprawnioną do sprawowania 
samodzielnych funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności: 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 
 
3. Złożona oferta powinna zawiera ć co najmniej: 
- nazwę i adres oferenta, 
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 
- wartość oferty (cena netto oraz brutto), 
-termin płatności 21 od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury 
-ważność oferty wykonawcy 30 dni 
 
4. Oferty nale ży zło żyć w Urzędzie Gminy Przywidz ul. Gda ńska 7   
 
5.Termin składania ofert upływa w dniu 24 02 2012 o  godzinie: 15:00 decyduje data wpływu do 
Urzędu. 
 
6. Kryteria oceny ofert: CENA  
 
7. Ofert ę winna by ć przesłana za po średnictwem poczty, kuriera, lub osobi ście. 
 
8 Osoba Kontaktowa Tomasz Herbasz tel.: 58 6825994,  mail: t.herbasz@przywidz.pl  
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