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Zamawiający:                                                                             Wschowa, dnia 06.04.2021 r. 

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o                                             

ul. Daszyńskiego 10  

67-400 Wschowa  

    

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZPZO.06.2021 

na 

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej    

i przeciwpożarowej w rejonie ul. Kolejowej oraz ul. Towarowej we Wschowie” 

  

Zamawiający - Spółka Komunalna Wschowa Spółka z o.o. - zwraca się prośbą o złożenie 

oferty na zaprojektowanie sieci wodociągowej oraz przeciwpożarowej DN 200 mm w rejonie 

ul. Kolejowej oraz ul. Towarowej we Wschowie.  

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

dla budowy sieci wodociągowej DN 200 mm w rejonie ul. Kolejowej oraz ul. Towarowej        

we Wschowie o długości około 1320 mb wraz z przyłączami do granicy działek                 

dla wskazanych nieruchomości oraz zaprojektowanie hydrantów przeciwpożarowych.         

1) Długość projektowanej sieci może ulec zmianie i uzależniona jest od ostatecznej 

koncepcji jej przebiegu. 

2) Planowany przebieg ww. sieci wraz z własnością nieruchomości: 

dz. nr 1922 – województwo lubuskie 

dz. nr 1950 – gmina Wschowa 

dz. nr 1942/6 - prywatna 

dz. nr 1942/7 - prywatna 

dz. nr 1942/21 - prywatna 

dz. nr 1942/3 – gmina Wschowa 

dz. nr 1921 – gmina Wschowa 

dz. nr 1951/15 – prywatna 

3) Zamawiający wymaga, by Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania 

prac  projektowych skonsultował koncepcję z Zamawiającym. 

4) Zakres opracowania (do zweryfikowania indywidualnie przez projektantów): 

a) wykonanie koncepcji przebiegu sieci;  

b) opracowanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,      

w tym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 

1609) w ilości 5 egz.; 

c) uzyskanie decyzji środowiskowej jeżeli wymagana; 

d) uzyskanie niezbędnych uzgodnień; 

e) uzyskanie niezbędnych zgód właścicieli działek prywatnych; 

f) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania terenu).; 

g) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia umożliwiającego 

rozpoczęcie robót; 

h) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

i) wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiaru robót w ilości 2 egz. 

wersja elektroniczna. 

5) Mapa do celów projektowych po stronie Zamawiającego. 

6) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach ceny ofertowej, w ciągu 3 lat od daty 

odbioru, do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego. 

7) Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego. 

8) Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa m.in.: 

a) Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,     

ze zm.); 

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstawa sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389), 

c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania          

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowo                      

(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. 
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3. Sposób sporządzenia oferty: 

1) Ofertę sporządza się na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1                  

do niniejszego zapytania. W Formularzu ofertowym należy podać cenę netto i brutto 

sporządzenia dokumentacji w przeliczeniu na 1 mb zaprojektowanej sieci. 

2) Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w formie elektronicznej, podpisanej 

profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym. 

3) Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w postaci elektronicznej, tj. sporządzenie 

oferty w postaci papierowej, podpisanie podpisem własnoręcznym papierowej wersji 

oferty i przesłanie skanu tak sporządzonej oferty. 

4) Formularz ofertowy winien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e                    

do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi                  

we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymogami 

ustawowymi oraz przepisami prawa, a upoważnienie do reprezentacji powinno być 

należycie udokumentowane.  

4. Sposób złożenia oferty: 

1) Ofertę w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej treścią:   

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci 

wodociągowej w rejonie ul. Kolejowej oraz ul. Towarowej we Wschowie” 

ZPZO.06.2021” 

oraz podać nazwę i adres oferenta (pieczęć oferenta). 

2) Ofertę składaną w formie lub w postaci elektronicznej należy przesłać na adres          

e-mail wskazany w ppkt. 2 pkt. 5 poniżej, wpisując w temacie wiadomości treść: 

„Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci 

wodociągowej w rejonie ul. Kolejowej oraz ul. Towarowej we Wschowie” 

ZPZO.06.2021” 

5. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Zamawiający informuje, że ofertę w formie papierowej można złożyć osobiście                    

w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Spółki, przy ul. Daszyńskiego 10,                   

67-400 Wschowa, do dnia 13.04.2021 r. do godziny 13:00 lub za pośrednictwem 

operatora pocztowego na adres Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.,                       

ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa, pod warunkiem, że przesłana oferta dotrze       

do Zamawiającego do dnia 13.04.2021 r. do godziny 13:00. 

2) Ofertę w formie lub w postaci elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: 

beata.jurek@skwschowa.pl do dnia 13.04.2021 r. do godziny 13:00. 

mailto:beata.jurek@skwschowa.pl
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UWAGA Z uwagi na panującą w kraju i na świecie pandemię COVID-19 

Zamawiający rekomenduje składanie ofert w formie lub w postaci elektronicznej. 

6. Otwarcie ofert. 

Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert. 

7. Badanie ofert. 

Kryterium oceny ofert – „Cena” – 100 % 

8. Rozstrzygnięcie postępowania: 

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 

Wykonawców. 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1) w zakresie przedmiotu zamówienia: 

Bartłomiej Wilk – Dyrektor Techniczny, 

e-mail: bartlomiej.wilk@skwschowa.pl 

2) w zakresie procedury: 

Beata Jurek – Specjalista ds. zamówień publicznych,  

e-mail: beata.jurek@skwschowa.pl  

3) Załączniki: 

 Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy; 

 Załącznik nr 2  - Projekt umowy ;  

 Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO.    

     

      

                                                                                                             Z poważaniem 

Prezes Zarządu  

/-/ Krzysztof Kołodziejczyk                                                                                                                                                                                                                                         
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