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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  na  budowę  sieci kanalizacji
sanitarnej  wraz  z  oczyszczalnią  ścieków na terenie gminy Lipnik.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27 – 540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie,
telefon: 015 8691 4 10, faks: 015 8691 754

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: 
Urząd gminy w Lipniku  20, 27 – 540 Lipnik, powiat opatowski, woj. Świętokrzyskie,
pok. Nr 23  w budynku Urzędu Gminy w Lipniku,  p. Kazimiera Konecka 

3) Adres, na który należy przesłać/złożyć oferty: 
Urząd  Gminy  w  Lipniku,  Lipnik  20,  27  –  540  Lipnik,  powiat  opatowski,  woj.
świętokrzyskie, pok. Nr 23 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku,   

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej  na  budowę  sieci kanalizacji
sanitarnej  wraz  z  oczyszczalnią  ścieków na terenie gminy Lipnik.

.
2) Rodzaj zamówienia:

Usługi
3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  na
budowę  sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na budowę. Zamówienie  należy  wykonać  z materiałów własnych.
Opracowanie obejmuje pełnobranżowy projekt budowlanybudowy oczyszczalni ścieków o poj.
600m3  w   miejscowości   Lipnik,  sieci  kanalizacji  sanitarnej  /grawitacyjnej  i  tłocznej/  z
pompowniami  ścieków  z  zasilaniem   energetycznym i  przykanalikami  w  miejscowościach
Gołębiów długości około 8,7km. , Kurów długości około  8,9 km., miejscowość Leszczków
spływ grawitacyjny długości  około 4km.,  w oparciu  o opracowaną koncepcję   techniczną
uporządkowania gospodarki ściekowej gminy  Lipnik.
Przeprojektowanie   sieci kanalizacji  sanitarnej na odcinku około 2 km.   w  miejscowości
Lipnik.
Zakres prac obejmuje:
- zaktualizowanie mapy do celów projektowych oraz inne niezbędne do wykonania materiały
które w całości zamówienia zabezpiecza wykonawca.
-  opracowanie   materiałów  w  celu  uzyskania   decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  celu
publicznego,  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację
przedsięwzięcia wraz z wszelkimi uzgodnieniami.
- opracowanie  raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskania środowiskowych
uwarunkowań  realizacji  zadania  oraz  projektu  budowlanego i specyfikacji  technicznej.
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-  wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  w  ilości   6  egzemplarzy  wraz  z
uzgodnieniami  /koszt uzgodnień ponosi Wykonawca/ i  uzyskaniem pozwolenia na budowę
(prawomocne pozwolenie na budowę).
Dokumentacja   projektowa   ma   zawierać  projekt  budowlany   i  projekty  wykonawcze
zgodnie   z  obowiązującymi  przepisami,  opis   techniczny  z  niezbędnymi   obliczeniami  i
uzgodnieniami,  zestawienie  działek  przez   które   przebiega  trasa   projektowanej   sieci
kanalizacji  sanitarnej  z podaniem ich numerów  i właścicieli  oraz aktualnym  adresem
zamieszkania .Wykaz przykanalików  z podaniem : nr działki, imienia i nazwiska właściciela
adres, długość, rzędne  i sposób włączenia przykanalika. 
W czasie  trwania  prac projektowych  Wykonawca uzyska  deklaracje   zgody   właścicieli
poszczególnych  działek  na wykonanie prac  budowlano-montażowych oraz posadowienie
rurociągów.
Wykonanie   kosztorysu  inwestorskiego/  w  2  egz./,  przedmiarów   robót,  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót   zgodnie  z obowiązującymi przepisami  w 5 egz.
Wykonawca przeprojektuje  na własny koszt : infrastrukturę  techniczną  jeżeli   w wyniku
uzgodnień  zajdzie taka konieczność. Wykonawca przeprojektuje  na własny koszt  te odcinki
sieci,  które  wynikają   z  błędnie  przyjętych   rozwiązań  projektowych  ,  toteż  w   trakcie
opracowywania   projektu  technicznego   należy   dokonać  na   bieżąco   ustaleń   z
Zamawiającym  dotyczących   proponowanych   rozwiązań.  Wykonawca  jest   zobowiązany
ustalić z Zamawiającym dane wyjściowe  do kosztorysowania .
Do w/w dokumentacji należy wykonać studium wykonalności. Materiał w całości zabezpiecza
Wykonawca. 
      Powyższa  dokumentacja posłuży  Zamawiającemu  do ogłoszenia  postępowania na
roboty budowlane zgodnie  z przepisami ustawy  Prawo zamówień publicznych .W związku z
tym  faktem,  iż  dokumentacja  projektowa jest  opisem  przedmiotu  zamówienia  należy ją
sporządzić zgodnie  z art.  29-31 ustawy Prawo  zamówień publicznych / Wykonawca  nie
może  wskazywać w treści   dokumentacji   nazw producentów, chyba  że jest   niemożliwe
opisanie  przedmiotu w inny sposób to należy  dodać  wyrażenie „lub  równoważne”.
Płatność  nastąpi   dwoma  fakturami :
I  przejściowa  - po uzyskaniu  decyzji  lokalizacji celu publicznego i przygotowaniu  map  do
celów   projektowych  .Podstawą   zapłaty   będzie   rejestracja  –  zaewidencjonowanie  w
Wydziale Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniu  w Opatowie jednak nie więcej
niż  30%  całego  zamówienia.
II końcowa  po zakończeniu  całego zakresu  zamówienia  i  przekazaniu  całego zakresu
zamówienia  z prawomocną  decyzją pozwolenia na budowę  przedmiotowej  inwestycji –
protokół odbioru robót.

4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
74.23.20.00-4

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Data zakończenia 30/06/2008

SEKCJA III; INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Warunki dotyczące zamówienia:
Informacja na temat wadium:
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Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium zgodnie z art. 45 ustawy
Prawo zamówień publicznych w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100 gr.) 

2) Warunki udziału:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm./oraz w SIWZ; 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm./; 

- załączą do oferty wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty; 

- zaakceptują istotne postanowienia umowy. 

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie oparta na załączonych przez Wykonawcę dokumen-
tach

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

SEKCJA IV: PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony
2) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena
3) Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
4) Adres strony internetowej na której jest dostępna SIWZ:

 http://www.lipnik.asi.pl/
5) Adres, pod którym można uzyskać SIWZ: 

Urząd  Gminy  w  Lipniku,  Lipnik  20,  27  –  540  Lipnik,  powiat  opatowski,  woj.
Świętokrzyskie, pok. Nr 23 w budynku Urzędu Gminy w Lipniku.

6) Termin składania ofert: 
Data: 20/08/2007  do godziny 10:00
Miejsce:  Urząd  gminy w  Lipniku,  Lipnik  20,  27  –  540  Lipnik,  Urząd  Gminy  w
Lipniku, pok. Nr 23 , 

7) Termin związania ofertą:
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30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 

8) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 
20/08/2007, godzina 10.30, pok. Nr 35

9) Ogłoszenie  o  zamówieniu  zamieszczono  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych
w dniu 9 sierpnia 2007 r.


