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ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowei poniżej 30 00$ euro

wykonanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszcz*lni ścieków

terenie Gminy Jastrząb

I. N*zwa oraz adres z*mawiaiacego: GMINA JASTRZĄB'
Pl. Niepodległości 5, 26-5a2 Jastrząb,

NrP 799-196-s3-s6,

REGON 6702Ż374l

T eL. 48/ 628-48-60, fax. 48/ 628-48-61

ę-łnail: sekretariat@jastrzab.com.pl

II. Trvb udzielania zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania

na

na

ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjnoŚci

Do udzielonego przedmiotowego zamówięnia stosuje

20a4r. Prawo zamówień publicznychart.4 pkt 8.

IIl. Szczegóły dotvczace przedmiotu zamówienia:

wójt Gminy Jastrząb z;aptasza zainteresowanych

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej

ścieków na terenie Gminy Jastrząb.

i równego traktowania Wykonawców.

się przepisy ustawy z dnta29 sĘcznia

Wykonawców do zŁożenia ofęrt na

budowy przydomowych oczyszczalni

Zakres zamówienia

opracowanię dokumentacji projektowych budowy ok. 50 szt. ptzydomowych biologicznych

aczyszczaIni ścieków w miejscowościach połozonych na terenię Gminy .Iastrząb ulraz

ztozwiązaniami podłączęnia do budynków oraz rozwią4aniem odpowietrzenia obiektu ptzed

włączeniem do instalacji wewnętrznej budynków' Zamawiający wymaga zaprojektowania

przydomowej oczyszczalni ścieków legitymujących się certyfikatem na zgodnoŚć z normą

PN-EN I2566-3+AQ.:2013 lub nowszym obowiązując}m na dzień złoknia dokumentacji

Zamauńającemu. Projekt musi określać zagospodarowanie ścieków CIczyszczonych w obrębie

Pz€.
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działki, na któĘ majduje się projektowana przydomowa oczyszczaLrria ścieków. Nie

przewiduje się odprowadzenia oczyszczanych ścieków do cieków wodnych i rowów

przyóroinych. Dokumentacja musi spełniać wymogi art.29 ust. 2 ustawy 
',Prawo 

zamówięń

pubłicznych''. w przypadku opracowania w oparciu o korkretne znaki towarowe należy

dopuścić tozwiryania,,równowazne'' a w opisie dokładnie okręślić wymagania i kryteria co

do stwierdzenia,,ró\rrnowaznościo'. Dokumentacja posłuży do aplikowania o środki z Unii

Europejskiej w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-Ż020 i musi

spełniać wymagania programu co do kwalifikowaInoŚci i zgcdności z wymaganiami

Programu. Na zakres zamówienia składa się:

a) Uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczeń o prawie dysponowania

nieruchomością na cele budowlane,

b) Zakup map do celów opiniodawczych d1a każdego gospodarstwa w ilościach niezbędnych

do przygotowania dokumentacj i,

c) Wykonanie badan geologicznych gruntu, dla kazdej oczlszczalni ( min. 1 odwiert min 4 m

głębokości)wtaz z opracowaniem dokumentacji -2 egz.

d) Przed przysĘlieniem do wykonania dokumentacji pĄektowej taIeŻy ustalić lokalizację

oczyszczalli wtaz z miejscami włączen kanalizacyjnych i energetycznych oraz uzyskać na

egzemplatzach mapy podpis właściciela z adnotĄą o liozbie osób korzystających

z oczysaczalni oraz, że akceptuje planowaną lokalizację.

e) Uzgodnić w oparciu o wyniki opinii geologicznej, możliwe do wykonalia rÓżnę

technologie oczyszczatia Ścieków (sposób oczyszczania ścieków, wygląd, koszty eksploatacji

i utrrymania urządzetia) z właścicielem nieruchomości i Zarnawiająpym araz uryskać,

pisemną akceptacj ę zaproj ektowanego obiektu i technologii,

f; $/ ramach zamówienia Projelrtant jest zobowiwanry uzyskać w imieniu Zamawiająpego:

wszystkie niezbędne decyĄe, uzgodnienia, zęzvvalenia' opinie słuzące prawidłowemu

spotządzaniu dokumentacji projektowej i pozostałe dokumenty uprawniąąc" da z$aszenia

wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę.

g) Wykaz użytkowników aczyszczalni dla kazdej miejscowości zawierający imię i nazwisko,

nr działki i uzgodnioną liczbę osób korzystających z oczyszgzalni, przedstawiona w wersji

papierowej i na nośniku CD.

h) W przypadku braku mozliwości wykonania aczyszczalni ścięków z uwagi na wyniki badań

geologicznych 1ub irr;re ptzeszkody Wykonawca przygofuje stosowne oświadczenia

4,e'
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o zaistniałej sytrracji wtaz z uzyskaniem potwierdzenia przekazania informacji właścicielowi

nieruchomości.

i) Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla kazdej lokalizacji oddzielnie - 4

egzemplarze aru projekt budowlano _ wykonawczy _ zbiotcŻy _ 4 egz. w wersji papierowej

wr a2 z weĄą elektro łncznąna płycie CD.

j) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla kazdej aczyszczalni

izbiarcza *poŻ egz. otaz w edytowalnej wersji elektronicznej.

k) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 3 egzemplatze oraz

wersja elektroniczna,

l) Przygotowania z$oszen robót wraz, z niezbędnymi opiniami i zgodami, celem zJażenla

ptzezZamavńającego kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu'

m) Wykonawca zobowiry'any będzie do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wezwanie

Zamawiającego,

n) Dokumentacja pĄektowa musi zostaó wykonarre zgodnie z obowią ującymi przepisami

prawa' min. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dńa 2 wrześrua 2aa4t. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczrych

i odbioru robót budowlanych,

o) Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace' materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia

niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacj i proj ektowej,

p) W celu prawidłowego wykonania dokumentacji Wykonawca zobowiry'arry jest do

przeprowadzenia wizji w terenie,

r) w dniu odbioru Wykonawca przekaŻe dokumentację w formie papierowej otaz na

elektroniczrym nośniku informacji $łraz Z oświadczeniem, Że dokumentacja została

wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej ataz, że jest kompletna

i przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy. ZarnavłiĄący zastrzegą że w momencie

wystąpienia konieczności uzupełnienia lub poprawy dokumentacji projektowej lub jej

elemęntów, także po odbiorze przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca dokona

nieodpłatnych korekt w ramach udzielonego zamówienia.

,źłó-
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IV. Termin wvkonania zamówienia:

22.08.2016.

V. Opis sposobu obliczania cenv:

1. Wykonawca określi cenę ofeĘ, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za

realizację całego przedmiotu zamówienia.

Ż. Cena podana w ofercie powirrna obejmowaÓ wszystkie koszty i składniki zwią,zane

z wykonaniem

VI. O zamóvienie moga ubiegać sie Wykonawcy, któmy spełniaią nastepuiace warunki:

a) Posiadają uprannienia do wykonyrrania działalności w zakresie objętym przedmiotem

zamówienia tzn prowadzą działalnośó gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną

w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia

Warunek posiadania wiedzy i doŚwiadczetia zostanie Zauznany'jeżeli Wykonawca wykaze

się wykonaniem us}ug - 'l''' okspsie ostatnich 3 tat ptzeó upĘnłem terminu składania ofeĄ

a jeśli okres prowadzenia dziaŁalności jest krótszy to w Ęm okręsie - polegających na

przygotowaniu co najmniej 2 doktrmentacji projeklowych na budowę przydomowych

oczyszczalni ścięków w ilości co najmniej 30 szt. kaŻda oraz załączv dowody potwierdzające,

że usługa zostŃa wykonana taLeży cie (referencje).

YII. Informacie o nroce4urze zapvtania ofertowego:

1. ofertę nazałączonym Formularzu ofertowym naleŻy zŁoĘĆ w siedzibie Urzędu Gminy

Jastrząb w terminie do dnia 15 lipca 2016 roku z dopiskiem ,,Przydomowe oczyszczalnie

Ścieków - dokumentacja proj ektowa''.

2. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres:

sekretariat@jastrzab.com.pl jako skan dokumentu * oferty. W tytule wiadomośc i należy

wpisać :,,Przydomowe oczyszczalnie Ścieków - dokumentĘ a proj ektowa''

3. Przy wyborze V/ykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kry.teriami

oceny ofert:

-cena-95 pkt.

-termin-5pkt
/łr3.
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4. Zapytartię ofertowe ogłoszone zostało na stronię BIP Zamawiającego. osobąupoważnioną

do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela:

l) Agnieszka Dąbrowska _ lnspektor ds. Projektów, Promocji i Rozwoju Gminy, Tęl. 48/628-

48-73

2) Magdalena Bińkowska - Inspektor ds. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Tel.

481628-48-72

Wrńki procedury zapylarua ofertowego zostaną umieszczonę na stronie internetowej jw.

Z wybtanym Wykonawcą zostanie podpisarra rrmowa.

WOIT GMINY
k

Andrźej Bracha


