
       GMINA LUBRZA
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
                        w Lubrzy
                     ul. Harcerska 1
                      48-231 Lubrza
              
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZGKiM 400/01/09 /2021

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubrza 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
ul. Harcerska 1 
48-231 Lubrza
Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

„Opracowanie  dokumentacji   projektowej   wraz  z  uzgodnieniami   ,,  Budowa  tranzytu 
wodociągowego  z miejscowości Dobroszewice   ujęcie wody  dz. nr 3/22 obręb Prężynka   do 
miejscowości Olszyna Stacja Uzdatniania Wody dz. nr 34 obręb Olszynka ”

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem zamówienia jest::
„Opracowanie dokumentacji  projektowej  wraz z uzgodnieniami na  ,, Budowa   tranzytu 
wodociągowego    z miejscowości Dobroszewice   ujęcie wody  dz. nr 3/22 obręb Prężynka do 
miejscowości Olszyna Stacja Uzdatniania Wody dz. nr 34  obręb Olszynka”

2. Zakres zamówienia obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy  sieci wodociągowej  tranzytu. 

1.Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:
-  zaprojektowanie budowy sieci wodociągowej,
- opracowanie projektu odtworzeń nawierzchni po pracach sieciowych oraz uzyskanie uzgodnienia 
przez zarządcę drogi, 
- sporządzenie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (wtórnik mapy 
zasadniczej w skali 1:500) – w zakresie niezbędnym do  opracowania kompletnej dokumentacji 
projektowej, będącej przedmiotem  zamówienia,
-  sporządzenie dokumentacji geotechnicznej terenu objętego projektem,
-  przygotowanie  dokumentów  do  uzyskania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu 
publicznego, 
-  wykonanie badania stanu władania terenu inwestycji.
-  przygotowanie  dokumentów  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  lub  zgłoszenie  robót  nie 
wymagających pozwolenia na budowę /bez sprzeciwu/.
-   sprawdzenie  w terenie  rzeczywistych  rzędnych  wraz  ze  sprawdzeniem w terenie  warunków 
wykonania.
2.  Sporządzenie projektu w branżach:     

a) projekt budowlano – wykonawczy – branży sanitarnej;
b) projekt odtworzeń nawierzchni pasa drogowego 
c) sporządzenie raportu z wizji lokalnej ;
d) sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na bazie aktualnych cenników; 
e) sporządzenie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;



f) uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  uzgodnień,  pozwoleń  i  opinii  wymaganych 
obowiązującymi przepisami.

  

3.  Podstawa wykonania zamówienia na podstawie:
a)  Wytycznych  projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan. 
b)  obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
       budowlano-   montażowych oraz innych robót związanych z przedmiotem umowy.

4.  Warunki wykonania zamówienia i obowiązki Wykonawcy

      Przedmiotowa dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania:
   
        Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) dokonanie lokalizacji inwestycji tak, aby znajdowała się ona w możliwie największym 
zakresie  na gruntach stanowiących własność Gminy Lubrza.

2) W przypadku gdy inwestycja musi być zlokalizowana w części lub w całości na gruntach 
nie  należących  do Gminy  Lubrza  lub  nie  będących  drogami  publicznymi  wymaga  to 
uzgodnień z właścicielem gruntu celem zapewnienia trwałego dostępu do terenu poprzez 
ustanowienie służebności przesyłu;

3) uzyskanie od właścicieli oświadczeń / zgód na wejście na teren nieruchomości i zabudowę 
rurociągu. 

4) wszystkie  prace  projektowe  wykonać  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  zapytaniu 
ofertowym oraz  postanowieniami  umowy,  wymaganiami  ustawy pzp,  obowiązującymi 
przepisami,  normami  i  warunkami  technicznymi  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i 
wymaganiami poczynionych uzgodnień;

5) uzyskanie  i  dostarczenie  Zamawiającemu  zgody  Organu  na  realizację  zamierzenia 
budowlanego;

6) ponoszenie  kosztów  z  tytułu  uzyskania  wszystkich  wymaganych  przepisami  decyzji 
administracyjnych,  uzgodnień,  opinii  i  warunków technicznych  i  innych  dokumentów 
umożliwiających uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji.

5.      Warunki dotyczące dostarczenia dokumentacji 

5.1.   Wymagana ilość egzemplarzy w wersji papierowej:

            a)  projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej –   po 4 egz.

            b)  projekty odtworzeń nawierzchni pasa drogowego   

              - 4 egz.  

c)  raport z wizji lokalnej – 4 egz.

a) dokumentacja geotechniczna  -  4 egz. 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 4  egz. 

c) Przedmiary robót  branży sanitarnej  –  2 egz. 

d) Przedmiary robót branży drogowej–  2 egz. 

e) Kosztorysy inwestorskie branży sanitarnej i drogowej – po 1 egz. 

5.2. Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  wraz  z  mapą  do  celów  projektowych  w  wersji 
elektronicznej -   po 1 egz.   

5.3. Formaty plików dokumentacji:
 DWG – rysunki i mapy



 DOC – Specyfikacje i opisy projektów
 ATH – Przedmiary i kosztorysy
 PDF – całość dokumentacji
Pliki nie mogą posiadać zabezpieczeń przed kopiowaniem i edycją.

      Dokumentacja projektowa wykonana w tym zamówieniu będzie podstawą do 
      ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych, w związku z tym jej 
      kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca do tego celu. 

Materiały potrzebne do wykonania zamówienia 

Ze względu na specyfikę realizacji zadania zalecamy wizję terenową.

Prace  projektowe  należy  przeprowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  specyfikacjami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  wodociągowych  oraz  z  obowiązującymi  przepisami 
prawnymi i Normami Technicznymi.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący.  że  zapewniono  zgodnie  z  kryteriami 

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  Aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracji  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną, 
co potwierdzi złożeniem operatu kolaudacyjnego.

.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane projektowaniem i uzgodnieniami 
Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto i brutto .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac poprzez zlecenie 

robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych w sytuacji zaistnienia okoliczności których 
nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy, na podstawie odrębnej umowy lub aneksu.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający  nie  dopuszcza możliwości  powierzenia  części  lub  całości  zamówienia 

podwykonawcom.
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający następujące wymagania: 
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj: wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 
dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie 
wykonał  należycie  co  najmniej  dwie  roboty  porównywalne  z  przedmiotem  zamówienia. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek na podstawie dołączonego oświadczenia 
wykonawcy.
-  dysponuje  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia. 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek na podstawie dołączonego oświadczenia 
wykonawcy.



III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 13.12.2021 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim i opisać „Oferta - ,,Budowa tranzytu wodociągowego 
z  miejscowości  Dobroszewice   ujęcie  wody  dz.  nr 3/22  obręb Prężynka do miejscowości 
Olszyna Stacja Uzdatniania Wody dz. nr 34  obręb Olszynka”

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferta powinna być złożona w terminie do dnia 16.09.2021 r., do godz. 14:00 za pośrednictwem 
poczty, kuriera, dostarczea osobiście na adres zamawiającego, przesłana pocztą elektroniczną na 
adres zgkim@lubrza.opole.pl)
2.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16.09.2021 r. 
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 Cena - 100 % 

VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający  unieważni  prowadzone  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego   
w następujących przypadkach: 

 nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,

 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia,

 wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania 
lub wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było 
wcześniej przewidzieć,

 bez podania przyczyny

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (lub zamknięciu postępowania) udostępnione
będzie w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej pod adresem
http :www. zgkim- lubrza.opole.pl
Oferenci zostaną również powiadomieni telefonicznie lub formie elektronicznej o wyborze oferty 
lub zamknięciu postępowania.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
- Arkadiusz Winnik pod numerem telefonu 77 4375258 oraz pod adresem e-mail:
zgkim@lubrza.opole.pl



X. ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz ofertowy;
2. Projekt umowy;
3. Klauzura RODO

                                                                                                      Arkadiusz Winnik

                                                                                              Dyrektor ZGKiM w Lubrzy


