Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.bip.cewicepl/zamowienia
Ogłoszenie nr 361549 - 2016 z dnia 2016-12-07 r.
Cewice: Opracowanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej
i sieci wodociągowej na terenie gminy Cewice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby
do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy,
krajowy numer identyfikacyjny 77097975000000, ul. ul. W. Witosa 16, 84312 Cewice,
woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 613 460, e-mail sekretariat@cewice.pl, faks
598 613 462.
Adres strony internetowej (URL): www.cewice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.bip.cewicepl/zamowienia
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemne listem, przesyłką lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy ul. W. Witos 16, 84-312 Cewice pokój nr 6
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać
pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji
technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie
gminy Cewice
Numer referencyjny: ZP.ZIR.271.31.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub
grup części:
nie określa się
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
3
II.4) 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: Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie
dokumentacji technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej na terenie Gminy Cewice. 1. CZĘŚĆ I: Projekt budowlany i wykonawczy
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Osowo Lęborskie
(Skrzyżowanie ). 2. CZĘŚĆ II: Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej do kompleksu działek w m. Łebunia 3. CZĘŚĆ III: Projekt
budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w
m. Łebunia Opis zakresu poszczególnych części zamówienia znajduje się w szczegółowym
opisie każdej z tych części. Zamawiający nie określa zakresu czynności w niniejszym
zamówieniu wymagających ich wykonania przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w
rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy lub przepisów równoważnych,
obowiązujących w innych krajach z wyjątkiem przypadków prawem wyłączonych, osób
wykonujących. Wynika to z charakteru wykonywania usług projektowych. Ponadto
Zamawiający wymaga, aby wykonane projekty w zakresie każdej z części zawierały
zgodne z obowiązującymi przepisami udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w
zakresie korzystania przez nie z powstałej infrastruktury, jak też sposobu montażu i
wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:71242000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):

Wartość bez VAT: 32500
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
data zakończenia: 31/05/2017
II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym
zakresie. Ocena spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 25a ust 1 na zasadzie
spełnia- nie spełnia.
Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym
zakresie. Ocena spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 25a ust 1 na zasadzie
spełnia- nie spełnia.
Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykazał, iż: a) W
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 projekty budowlane
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. budowa sieci kanalizacji
sanitarnej ) o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 złotych brutto każdy. b) Skierował do
realizacji przedmiotu zamówienia zespół osób złożony z następujących osób - co najmniej
1 projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej 1
projektanta posiadającego ważne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień
innych, prawem dopuszczonych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów we
wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający w odniesieniu do osób, o których mowa w
punkcie 3 litera b i c dopuszcza posiadanie innych równoważnych, prawem
dopuszczonych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawnień w wyżej
wskazanym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający będzie wymagał złożenia w określonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tzn.: a) Wykazu usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, jak też zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami; UWAGA!! Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust 1 pkt 13-23 ustawy. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego: 1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub 2. Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, w zakresie określonym przez Zamawiającego w postępowaniu lub jego
części Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów, w
szczególności pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które określają w szczególności:
a. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b. Sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego
c. Zakres i udział innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego d. Czy
podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą Zamawiający
informuje, iż w będzie żądał od Wykonawcy, który będzie polegać na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §5 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich żądać może Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (D. U. z 2016r., poz. 1126). Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca w swej ofercie wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy i podał firmy podwykonawców. Jednocześnie Zamawiający
informuje, iż będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w
§5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich żądać może Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (D. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczących podwykonawcy,
któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA
KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w wyniku
zaistnienia którejkolwiek sytuacji, o której mowa w art. 24 ust 1 ustawy, Zamawiający
będzie wzywał do złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń: b) Oświadczenia
Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie

spłat tych należności c) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne W
stosunku do Wykonawców zagranicznych wymaga się złożenia powyższych oświadczeń z
tłumaczeniem w języku polskim w formie określonej w postępowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający
będzie wymagał złożenia w określonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tzn.: a) Wykazu usług wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Wykazu
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, jak też zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych
do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
-

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
okres gwarancji 40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli
zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA Nr ………/ZP/2016/PROJEKT zawarta w dniu ……………………….. 2016 r.
w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice . ul. W.Witosa 16, 84-312 Cewice, NIP:841-16-22753 reprezentowaną przez: Wójt Gminy - mgr inż. Jerzy Pernal z kontrasygnatą Skarbnika
Gminy - mgr Marii Franciszczak zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym” a
………………………………………………………………………………………………
………………….. reprezentowaną
przez:………………………………………………………….……………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami” o
następującej treści: § 1 Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej
przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z
2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej w treści umowy „ustawą”, w trybie przetargu
nieograniczonego. § 2 Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji
technicznych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na

terenie Gminy Cewice. CZĘŚĆ I: „Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Osowo Lęborskie (Skrzyżowanie ). 1.
Dane do projektowania: 1) Sieć wodno-kanalizacyjną należy zaprojektować do granicy
działek dla nieruchomości położonych na działce 18/2, 18/3 i dz. 73/3 obręb Osowo
Lęborskie. 2) Z uwagi na położenie działek 18/2 i 18/3 wymagane będzie prawdopodobnie
zaprojektowanie przydomowej przepompowni ścieków. 3) Załącznik graficzny z
przebiegiem istniejących sieci wod-kan. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
postepowania. 4) Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje częściowo mpzp dla
przebiegu dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (Oskowo-Cewice, BukowinaŁebunia, Łebunia-Osowo) – załącznik nr 2 do niniejszego postępowania. 2. Zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów
projektowych. 2) Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru
gruntów, 3) Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagane), decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwoleń na budowę i zgłoszenia robót
budowlanych 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, ostatecznej
decyzji o lokalizacji celu publicznego, pozwoleń na budowę, zaświadczenia o braku
sprzeciwu 5) Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren, których
przebiegać będzie sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Do zgód właścicieli działek ( w tym
także osób prawnych), które będą podstawą złożenia oświadczeń o prawie do
dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych, należy dołączyć zestawienie
zawierające imię i nazwisko (nazwę właściciela nieruchomości), nr ewidencyjny działki
oraz datę uzyskania zgody właściciela działki . Zgody właścicieli nieruchomości należy
uzyskać odrębnie dla każdej działki, z wyjątkiem właścicieli będących osobami prawnymi.
6) Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do zasilania
przydomowej przepompowni dla dz. 18/2 i 18/3 uzyskanych od ENERGA OPERATOR.
7) Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. 8) Badania geotechniczne gruntu w osi
lokalizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz w planowanym miejscu lokalizacji
przydomowej przepompowni ścieków – w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 9)
Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagany) w 4-ch egz.
+ 1 egz. w wersji elektronicznej. 10) Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego wymaganego przez prawo wodne, dotyczące przejścia przez
rzekę Okalice (dz. 16/2)- w 4-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 11) Opracowana
dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi : a) projekt branży sanitarnej
b) projekt branży elektrycznej – instalacji zewnętrznej i wewnętrznej dla przydomowej
przepompowni ścieków. Uwaga! Dokumentację projektową należy wykonać z należytą
starannością. Podane powyżej informacje są danymi przybliżonymi. Należy je
zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z
Zamawiającym. 12) Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych sieci wod-kan. przed
przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji przez
Zamawiającego. W koncepcji należy przedstawić koszty eksploatacji przepompowni. 13)
Projekty budowlane należy sporządzić w 5 egz. odrębnie : zakres Starosty Lęborskiego i
Wojewody Pomorskiego (przejście przez drogę wojewódzką nr 214 i 212), projekty
wykonawcze w 3 egz. + po 1 egz. projektów w wersji elektronicznej 14) Opracowanie
przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich po 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
15) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w 2-ch egz. + 1
egz. w wersji elektronicznej 16) Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD
lub DVD w formie zapisu PDF, JPG do publikacji. 3.Dokumentację projektową należy

opracować zgodnie z: 8) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 290 ze zm.) 9) Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469
ze zm.) 10) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012, poz. 462). 11) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) 12)
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800)
13) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. z 2013, poz. 1129) . 14) Kosztorys inwestorski i przedmiar robót
określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 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)/. CZĘŚĆ II: „ Projekt
budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do kompleksu działek w
m. Łebunia. 1) Dane do projektowania: 1) Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować do
granicy działek dla kompleksu działek mieszkaniowych położonych przy ul. Kasztanowej
w Łebuni (dz. o nr 47/1…47/10) oraz do dz. 48/5, 48/1,48/9, 49/2 obręb Łebunia. W
projekcie należy przewidzieć ewentualną przepompownię lokalną ( jeżeli zajdzie taka
potrzeba) 2) Załącznik graficzny z przebiegiem istniejących sieci kanalizacyjnej stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszego postepowania. Obecnie sieć kanalizacyjna grawitacyjna
Ø250 PE, przebiega po drugiej stronie drogi wojewódzkiej nr 214 . 3) Na terenie
planowanej inwestycji obowiązuje mpzp dla m. Łebunia – załącznik nr 2 do niniejszego
postępowania. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Uzyskanie we własnym
zakresie mapy do celów projektowych. 2) Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych
oraz wypisów z rejestru gruntów, 3) Przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót
budowlanych 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, ostatecznej
decyzji o lokalizacji celu publicznego, pozwolenia na budowę, zaświadczenia o braku
sprzeciwu 5) Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli gruntów przez teren, których
przebiegać będzie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Do zgód właścicieli działek ( w tym
także osób prawnych), które będą podstawą złożenia oświadczeń o prawie do
dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych, należy dołączyć zestawienie
zawierające imię i nazwisko (nazwę właściciela nieruchomości), nr ewidencyjny działki
oraz datę uzyskania zgody właściciela działki . Zgody właścicieli nieruchomości należy
uzyskać odrębnie dla każdej działki, z wyjątkiem właścicieli będących osobami prawnymi.
6) Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do zasilania
przydomowej przepompowni uzyskanych od ENERGA OPERATOR (jeżeli zajdzie
potrzeba jej zaprojektowania) 7) Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków
technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. 8)
Badania geotechniczne gruntu w osi lokalizacji sieci kanalizacyjnej oraz w planowanym
miejscu lokalizacji przepompowni ścieków (jeżeli zajdzie potrzeba jej zaprojektowania) –
w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 9) Opracowanie raportu oddziaływania na

środowisko (jeżeli będzie wymagany) w 4-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej. 10)
Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi : a) projekt
branży sanitarnej b)projekt branży elektrycznej (jeżeli będzie wymagany) – instalacji
zewnętrznej i wewnętrznej dla przydomowej przepompowni ścieków, należy przewidzieć
podłączenie agregatu prądotwórczego. Uwaga! Dokumentację projektową należy wykonać
z należytą starannością. Podane powyżej informacje są danymi przybliżonymi. Należy je
zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z
Zamawiającym. 11) Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych sieci kanalizacyjnej
przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji
przez Zamawiającego. W koncepcji należy przedstawić koszty eksploatacji
przepompowni. 12) Projekty budowlane należy sporządzić w 5 egz. odrębnie : zakres
Starosty Lęborskiego i Wojewody Pomorskiego (przejście przez drogę wojewódzką nr 214
), projekty wykonawcze w 3 egz. + po 1 egz. projektów w wersji elektronicznej odrębnie
13) Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich po 2 egz. + 1 egz. w
wersji elektronicznej. 14) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
– w 2-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 15) Wersje elektroniczne powinny być
złożone na nośniku CD lub DVD w formie zapisu PDF, JPG do publikacji.
3.Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) 2) Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) 3) Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462). 4) Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U. z 2012 poz. 463) 5) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) 6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2013, poz. 1129) . 7) Kosztorys inwestorski i
przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 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). CZĘŚĆ
III: „ Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej w m. Łebunia 1.Dane do projektowania: 1) Sieć kanalizacyjną należy
zaprojektować do granicy działek 105 i 98/2, po drodze należy przewidzieć podłączenie
dz. 107/2, 106 położonych w Łebuni. Przyłącze wodociągowe zakończone studnią
wodomierzową. W projekcie należy przewidzieć ewentualną przepompownię lokalną (
jeżeli zajdzie taka potrzeba). 2) Załącznik graficzny z przebiegiem istniejących sieci wodkan. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego postepowania. Obecnie sieć kanalizacyjna i
wodociągowa, przebiega po drugiej stronie drogi wojewódzkiej nr 214. Przejście przez
drogę wojewódzką należy zaprojektować na wysokości dz. 89 (ul. Leśna). Na dz. 174
zlokalizowana jest studnia rozprężna SR. 3) Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje
częściowo mpzp dla przebiegu dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (OskowoCewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Osowo) – załącznik nr 2 do niniejszego
postępowania. 4) Dz. 98/2 jest poza mpzp. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)
Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych. 2) Uzyskanie niezbędnych

map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów, 3) Przygotowanie dokumentów do
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na
budowę i zgłoszenia robót budowlanych 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego
ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, ostatecznej decyzji o lokalizacji celu publicznego, pozwolenia na
budowę, zaświadczenia o braku sprzeciwu 5) Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli
gruntów przez teren, których przebiegać będzie sieć kanalizacyjna. Do zgód właścicieli
działek ( w tym także osób prawnych), które będą podstawą złożenia oświadczeń o prawie
do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych, należy dołączyć zestawienie
zawierające imię i nazwisko (nazwę właściciela nieruchomości), nr ewidencyjny działki
oraz datę uzyskania zgody właściciela działki . Zgody właścicieli nieruchomości należy
uzyskać odrębnie dla każdej działki, z wyjątkiem właścicieli będących osobami prawnymi.
6) Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do zasilania
przydomowej przepompowni uzyskanych od ENERGA OPERATOR(jeżeli zajdzie
potrzeba jej zaprojektowania) 7) Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków
technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. 8)
Badania geotechniczne gruntu w osi lokalizacji sieci kanalizacyjnej oraz w planowanym
miejscu lokalizacji przepompowni ścieków (jeżeli zajdzie potrzeba jej zaprojektowania) –
w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 9) Opracowanie raportu oddziaływania na
środowisko (jeżeli będzie wymagany) w 4-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej. 10)
Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi : a) projekt
branży sanitarnej b) projekt branży elektrycznej (jeżeli będzie wymagany) – instalacji
zewnętrznej i wewnętrznej dla przydomowej przepompowni ścieków, należy przewidzieć
podłączenie agregatu prądotwórczego. Uwaga! Dokumentację projektową należy wykonać
z należytą starannością. Podane powyżej informacje są danymi przybliżonymi. Należy je
zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z
Zamawiającym. 11) Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych sieci kanalizacyjnej
przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji
przez Zamawiającego. W koncepcji należy przedstawić koszty eksploatacji
przepompowni. 12) Projekty budowlane należy sporządzić w 5 egz. odrębnie : zakres
Starosty Lęborskiego i Wojewody Pomorskiego (przejście przez drogę wojewódzką nr 214
), projekty wykonawcze w 3 egz. + po 1 egz. projektów w wersji elektronicznej odrębnie
13) Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich po 2 egz. + 1 egz. w
wersji elektronicznej. 14) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
– w 2-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 15) Wersje elektroniczne powinny być
złożone na nośniku CD lub DVD w formie zapisu PDF, JPG do publikacji.
3.Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) 2) Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) 3) Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462). 4) Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U. z 2012 poz. 463) 5) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) 6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2013, poz. 1129) . 7) Kosztorys inwestorski i
przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 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) § 3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wymienionego w § 2 – od
dnia zawarcia umowy: 1) Część I do dnia 31.05.2017r. 2) Część II do dnia 31.05.2017r. 3)
Część III do dnia 31.05.2017r. § 4 1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu
podpisania umowy Harmonogram prac projektowych, który podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac projektowych dla każdej części. 3.
Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych przed przystąpieniem do głównych prac
projektowych należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. § 5 1. Ze strony
Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów w celu wykonania umowy jest ………. 2.
Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów w celu wykonania umowy
jest Alicja Krupska. § 6 1. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. 2.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców i jego pracowników, w takim samym stopniu, jak by to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 3. Zawierając umowę z
podwykonawcą, niezależnie od wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców
Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie z podwykonawcą zapisy w zakresie: 1)
Terminu płatności faktur nie dłuższego niż 14 dni licząc od daty doręczenia Wykonawcy
faktury złożonej przez podwykonawcę 2) Takiego okresu odpowiedzialności z tytułu
rękojmi za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za
wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się nie zawierać w
umowie z podwykonawcą postanowień sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy
§ 7 Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany w okresie gwarancji do
dwukrotnej bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich . § 8 Strony umowy
ustalają, że dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji
będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez Strony w siedzibie Zamawiającego,
przygotowany przez Wykonawcę. § 9 Strony umowy postanawiają, że podpisany przez
Strony protokół wymieniony w § 8 stanowi podstawę do wystawienia faktury przez
Wykonawcę. § 10 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z
SIWZ oraz ofertą Wykonawcy, ustala się w formie ryczałtu na kwotę : 1) Część I kwota
brutto w wysokości … .zł (słownie : ……… ) w tym podatek VAT …… % 2) Część II
kwota brutto w wysokości … .zł (słownie : ……… .) w tym podatek VAT …… % 3)
Część III kwota brutto w wysokości … .zł (słownie : ……….) w tym podatek VAT ……
% 2. Strony ustalają, następującą formą rozliczeń: rozliczenie przedmiotu zamówienia
nastąpi na podstawie faktury końcowej – po zakończeniu prac w terminach określonych w
§ 3 i po podpisaniu przez Strony protokołu wymienionego w § 8 umowy. 3.
Wynagrodzenie zostanie przekazane na rzecz Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty
otrzymania faktury, na konto wskazane przez Wykonawcę. 4. Za datę zapłaty faktury
Strony uznają dzień wydania przez Gminę Cewice dyspozycji swojemu bankowi
obciążenia konta na rzecz Wykonawcy. § 11 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na
zrealizowany przedmiot umowy gwarancji niezależnie od rękojmi. 2. Okres gwarancji
wynosi :…..miesiące/y licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu
umowy. 3. Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji. 4. Wykonawca w okresie
udzielonej gwarancji zobowiązany jest przystąpić do bezpłatnego usunięcia usterek i wad

w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 5. W
przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia
przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci
zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w
całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad. § 12 1.
Warunkiem zawarcia niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym w wyniku, którego została zawarta
niniejsza umowa, zwanej w umowie SIWZ, jest wniesienie przez Wykonawcę
zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla każdej części zamówienia, na którą
złożył ofertę. 2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla
części ……….. w wysokości: …………… zł (słownie: ……………………) w formie
…………………………. 3. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 4. Kwota , o której mowa w
ust.2 stanowi 3 % ceny całkowitej zawartej w ofercie Wykonawcy dla każdej części tj.
wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie. 5. Zabezpieczenie służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 6. Zamawiający
zwraca 70% kwoty zabezpieczenia tj. kwotę w wysokości: ……. zł ( w tym: dla cz. I….zł,
cz. II….zł, cz. III …. zł) w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, z uwzględnieniem ust. 10. 7. 30 %
kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. …. zł ( w tym: dla cz. I….zł, cz. II….zł, cz. III ….
zł) zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 8. Kwota ,
o której mowa w ust. 7 jest zwracana nie później niż 15–go dnia po upływie okresu
rękojmi za wady z uwzględnieniem ust. 10. 9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 10. W przypadku
nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek,
reklamacji (terminy oferowane), Zamawiający zleci ich realizację ze środków wniesionych
na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zapłacić
kwoty uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy. § 13 1. Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu
umowy 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §10 niniejszej umowy za
każdy dzień zwłoki . 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10
niniejszej umowy. 2. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 1
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ,
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 4. W razie
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , zamawiającemu
przysługiwać będzie prawo sumowania kar umownych uregulowanych w ust. 1 pkt 1- 2 i
obciążenia Wykonawcy ich łącznym wymiarem. 5. W ustaleniu zasad odszkodowania za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy
Kodeksu Cywilnego. § 14 1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają po rygorem
nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie
w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z
2015 r., poz.2164 ze .zm.). 2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach
opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż strony umowy wyrażają zgodę na wprowadzenie
zmian, tj.: 1) zmiany dotyczące przewidzianego terminu zakończenia przedmiotu

zamówienia, ze względu na opóźnienie w uzyskaniu uzgodnień, decyzji, opinii oraz innych
dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające
nie z winy Zamawiającego i Wykonawcy lecz z przyczyn zależnych od instytucji
wydających powyższe dokumenty. 2) zmian dotyczących podwykonawcy będącego
podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy
prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Zmiany dokonywane są poprzez
złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem
zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany. 4. Strony umowy zawierają
stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie uwzględniający warunki
zmiany umowy określone w SIWZ. § 15 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej
umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy i ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. § 16 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy
rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. § 17 Umowę sporządzono
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden
Wykonawca. Załączniki: 1. Oferta Wykonawcy 2. Dowód wniesienia należytego
wykonania umowy ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 1.
……………………………….. 1. …………………………..………..
KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY 2. ………………………………..
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. 2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3% ceny
całkowitej podanej w formularzu ofertowym. 3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania
umowy 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione według
wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c)
gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 5.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w innych formach niż opisane powyżej. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Millenium nr 77 1160 2202 0000 0002 3043 5431 7. Jeżeli
zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy składane w innej formie niż pieniężna powinno zostać
sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do złożonego dokumentu w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania gwarancji/poręczenia. 9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może

dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w punkcie 4
niniejszego rozdziału. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciągłości tego zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 10. Jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ponownej ich oceny, stosownie do art. 94 ust 2 PZP. 11. Jeżeli okres na
jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 12. W przypadku
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia w pieniądzu poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia., przy czym wypłata ta następuje nie później niż
w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 13. Zamawiający zwraca 70
% wartości wniesionego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, na
podstawie końcowego protokołu odbioru dokumentacji. 14. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości nie większej niż 30%
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy nie później
niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany treści zawartej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z
zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2015 r., poz.2164 ze .zm.). 2.
Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z
zastrzeżeniem, iż strony umowy wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian, tj.: 1) zmiany
dotyczące przewidzianego terminu zakończenia przedmiotu zamówienia, ze względu na
opóźnienie w uzyskaniu uzgodnień, decyzji, opinii oraz innych dokumentów niezbędnych
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające nie z winy Zamawiającego
i Wykonawcy lecz z przyczyn zależnych od instytucji wydających powyższe dokumenty.
2) zmian dotyczących podwykonawcy będącego podmiotem, na zasoby którego
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy prawo zamówień
publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.. 3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku
o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany, podaniem
uzasadnienia, czasu wykonania zmiany. 4. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego b) uzasadnienie zmian – prawidłowa
realizacja przedmiotu umowy, c) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 15/12/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Osowo Lęborskie (Skrzyżowanie ).
1) 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:1. Dane do projektowania: 1) Sieć wodno-kanalizacyjną
należy zaprojektować do granicy działek dla nieruchomości położonych na działce 18/2,
18/3 i dz. 73/3 obręb Osowo Lęborskie. 2) Z uwagi na położenie działek 18/2 i 18/3
wymagane będzie prawdopodobnie zaprojektowanie przydomowej przepompowni
ścieków. 3) Załącznik graficzny z przebiegiem istniejących sieci wod-kan. stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszego postepowania. 4) Na terenie planowanej inwestycji
obowiązuje częściowo mpzp dla przebiegu dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie
Cewice (Oskowo-Cewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Osowo) – załącznik nr 2 do
niniejszego postępowania. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Uzyskanie we
własnym zakresie mapy do celów projektowych. 2) Uzyskanie niezbędnych map
ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów, 3) Przygotowanie dokumentów do
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagane), decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz pozwoleń na budowę i zgłoszenia robót budowlanych 4) Uzyskanie w

imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia, ostatecznej decyzji o lokalizacji celu publicznego, pozwoleń
na budowę, zaświadczenia o braku sprzeciwu 5) Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli
gruntów przez teren, których przebiegać będzie sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Do
zgód właścicieli działek ( w tym także osób prawnych), które będą podstawą złożenia
oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych, należy
dołączyć zestawienie zawierające imię i nazwisko (nazwę właściciela nieruchomości), nr
ewidencyjny działki oraz datę uzyskania zgody właściciela działki . Zgody właścicieli
nieruchomości należy uzyskać odrębnie dla każdej działki, z wyjątkiem właścicieli
będących osobami prawnymi. 6) Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej do zasilania przydomowej przepompowni dla dz. 18/2 i 18/3
uzyskanych od ENERGA OPERATOR. 7) Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków
technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. 8)
Badania geotechniczne gruntu w osi lokalizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz w
planowanym miejscu lokalizacji przydomowej przepompowni ścieków – w 4 egz. + 1 egz.
w wersji elektronicznej 9) Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli
będzie wymagany) w 4-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej. 10) Opracowanie operatu
wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymaganego przez prawo
wodne, dotyczące przejścia przez rzekę Okalice (dz. 16/2)- w 4-ch egz. + 1 egz. w wersji
elektronicznej 11) Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać miedzy
innymi : a) projekt branży sanitarnej b) projekt branży elektrycznej – instalacji zewnętrznej
i wewnętrznej dla przydomowej przepompowni ścieków. c) Uwaga! Dokumentację
projektową należy wykonać z należytą starannością. Podane powyżej informacje są
danymi przybliżonymi. Należy je zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji
projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym. 12) Wstępną koncepcję rozwiązań
projektowych sieci wod-kan. przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy
przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. W koncepcji należy przedstawić koszty
eksploatacji przepompowni. 13) Projekty budowlane należy sporządzić w 5 egz. odrębnie :
zakres Starosty Lęborskiego i Wojewody Pomorskiego (przejście przez drogę wojewódzką
nr 214 i 212), projekty wykonawcze w 3 egz. + po 1 egz. projektów w wersji
elektronicznej 14) Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich po 2 egz. +
1 egz. w wersji elektronicznej. 15) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót – w 2-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 16) Wersje elektroniczne
powinny być złożone na nośniku CD lub DVD w formie zapisu PDF, JPG do publikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7, 71242000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 10000
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/05/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
kres gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 2 Nazwa: Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej do kompleksu działek w m. Łebunia

1) 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:1. Dane do projektowania: 1) Sieć kanalizacyjną należy
zaprojektować do granicy działek dla kompleksu działek mieszkaniowych położonych
przy ul. Kasztanowej w Łebuni (dz. o nr 47/1…47/10) oraz do dz. 48/5, 48/1,48/9, 49/2
obręb Łebunia. W projekcie należy przewidzieć ewentualną przepompownię lokalną (
jeżeli zajdzie taka potrzeba) 2) Załącznik graficzny z przebiegiem istniejących sieci
kanalizacyjnej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego postepowania. Obecnie sieć
kanalizacyjna grawitacyjna Ø250 PE, przebiega po drugiej stronie drogi wojewódzkiej nr
214 . 3) Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje mpzp dla m. Łebunia – załącznik nr
2 do niniejszego postępowania. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Uzyskanie
we własnym zakresie mapy do celów projektowych. 2) Uzyskanie niezbędnych map
ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów, 3) Przygotowanie dokumentów do
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na
budowę i zgłoszenia robót budowlanych 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego
ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, ostatecznej decyzji o lokalizacji celu publicznego, pozwolenia na
budowę, zaświadczenia o braku sprzeciwu 5) Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli
gruntów przez teren, których przebiegać będzie sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Do
zgód właścicieli działek ( w tym także osób prawnych), które będą podstawą złożenia
oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych, należy
dołączyć zestawienie zawierające imię i nazwisko (nazwę właściciela nieruchomości), nr
ewidencyjny działki oraz datę uzyskania zgody właściciela działki . Zgody właścicieli
nieruchomości należy uzyskać odrębnie dla każdej działki, z wyjątkiem właścicieli
będących osobami prawnymi. 6) Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej do zasilania przydomowej przepompowni uzyskanych od ENERGA
OPERATOR (jeżeli zajdzie potrzeba jej zaprojektowania) 7) Uzyskanie wszelkich
niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami
Prawa Budowlanego. 8) Badania geotechniczne gruntu w osi lokalizacji sieci
kanalizacyjnej oraz w planowanym miejscu lokalizacji przepompowni ścieków (jeżeli
zajdzie potrzeba jej zaprojektowania) – w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 9)
Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagany) w 4-ch egz.
+ 1 egz. w wersji elektronicznej. 10) Opracowana dokumentacja projektowa powinna
zawierać miedzy innymi : a) projekt branży sanitarnej b) projekt branży elektrycznej
(jeżeli będzie wymagany) – instalacji zewnętrznej i wewnętrznej dla przydomowej
przepompowni ścieków, należy przewidzieć podłączenie agregatu prądotwórczego. c)
Uwaga! Dokumentację projektową należy wykonać z należytą starannością. Podane
powyżej informacje są danymi przybliżonymi. Należy je zweryfikować na etapie
sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym. 11) Wstępną
koncepcję rozwiązań projektowych sieci kanalizacyjnej przed przystąpieniem do głównych
prac projektowych należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego. W koncepcji
należy przedstawić koszty eksploatacji przepompowni. 12) Projekty budowlane należy
sporządzić w 5 egz. odrębnie : zakres Starosty Lęborskiego i Wojewody Pomorskiego
(przejście przez drogę wojewódzką nr 214 ), projekty wykonawcze w 3 egz. + po 1 egz.
projektów w wersji elektronicznej odrębnie 13) Opracowanie przedmiaru robót i
kosztorysów inwestorskich po 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej. 14) Opracowanie
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w 2-ch egz. + 1 egz. w wersji
elektronicznej 15) Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD w

formie zapisu PDF, JPG do publikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7, 71242000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 10000
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/05/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
okres gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: Część nr: 3 Nazwa: Projekt budowlany i wykonawczy na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Łebunia
1) 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:1.Dane do projektowania: 1) Sieć kanalizacyjną należy
zaprojektować do granicy działek 105 i 98/2, po drodze należy przewidzieć podłączenie
dz. 107/2, 106 położonych w Łebuni. Przyłącze wodociągowe zakończone studnią
wodomierzową. W projekcie należy przewidzieć ewentualną przepompownię lokalną (
jeżeli zajdzie taka potrzeba). 2) Załącznik graficzny z przebiegiem istniejących sieci wodkan. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego postepowania. Obecnie sieć kanalizacyjna i
wodociągowa, przebiega po drugiej stronie drogi wojewódzkiej nr 214. Przejście przez
drogę wojewódzką należy zaprojektować na wysokości dz. 89 (ul. Leśna). Na dz. 174
zlokalizowana jest studnia rozprężna SR. 3) Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje
częściowo mpzp dla przebiegu dla trasy kanalizacji sanitarnej w gminie Cewice (OskowoCewice, Bukowina-Łebunia, Łebunia-Osowo) – załącznik nr 2 do niniejszego
postępowania. 4) Dz. 98/2 jest poza mpzp. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)
Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych. 2) Uzyskanie niezbędnych
map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów, 3) Przygotowanie dokumentów do
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na
budowę i zgłoszenia robót budowlanych 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego
ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, ostatecznej decyzji o lokalizacji celu publicznego, pozwolenia na
budowę, zaświadczenia o braku sprzeciwu 5) Uzyskanie pisemnych zgód od właścicieli
gruntów przez teren, których przebiegać będzie sieć kanalizacyjna. Do zgód właścicieli
działek ( w tym także osób prawnych), które będą podstawą złożenia oświadczeń o prawie
do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych, należy dołączyć zestawienie
zawierające imię i nazwisko (nazwę właściciela nieruchomości), nr ewidencyjny działki
oraz datę uzyskania zgody właściciela działki . Zgody właścicieli nieruchomości należy
uzyskać odrębnie dla każdej działki, z wyjątkiem właścicieli będących osobami prawnymi.
6) Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do zasilania
przydomowej przepompowni uzyskanych od ENERGA OPERATOR(jeżeli zajdzie
potrzeba jej zaprojektowania) 7) Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków
technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. 8)

Badania geotechniczne gruntu w osi lokalizacji sieci kanalizacyjnej oraz w planowanym
miejscu lokalizacji przepompowni ścieków (jeżeli zajdzie potrzeba jej zaprojektowania) –
w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 9) Opracowanie raportu oddziaływania na
środowisko (jeżeli będzie wymagany) w 4-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej. 10)
Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać miedzy innymi : a) projekt
branży sanitarnej b) projekt branży elektrycznej (jeżeli będzie wymagany) – instalacji
zewnętrznej i wewnętrznej dla przydomowej przepompowni ścieków, należy przewidzieć
podłączenie agregatu prądotwórczego. c) Uwaga! Dokumentację projektową należy
wykonać z należytą starannością. Podane powyżej informacje są danymi przybliżonymi.
Należy je zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu
z Zamawiającym. 11) Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych sieci kanalizacyjnej
przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji
przez Zamawiającego. W koncepcji należy przedstawić koszty eksploatacji
przepompowni. 12) Projekty budowlane należy sporządzić w 5 egz. odrębnie : zakres
Starosty Lęborskiego i Wojewody Pomorskiego (przejście przez drogę wojewódzką nr 214
), projekty wykonawcze w 3 egz. + po 1 egz. projektów w wersji elektronicznej odrębnie
13) Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich po 2 egz. + 1 egz. w
wersji elektronicznej. 14) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
– w 2-ch egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej 15) Wersje elektroniczne powinny być
złożone na nośniku CD lub DVD w formie zapisu PDF, JPG do publikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7, 71242000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 12500
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/05/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
60
okres gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: -

