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OGŁOSZENIE 

O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 


na usługi: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu 
z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kanalizacji 
deszczowej w miejscowości Baboszewo (Gmina Baboszewo, pow. płoński, 
woj. mazowieckie). 

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe. 

I. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM zamieszczono: 

- na stronie internetowej Zamawiającego - www.ugbaboszewo.bip.org.pl . 

data zamieszczenia 29.04,2015. 

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baboszewo, data zamieszczenia 29.04,2015 , 


II.NAZW A I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Baboszewo , ul. Warszawska 9A, 
09-13 0 Baboszewo, woj. mazowieckie, teL 2366 11091 , 6611092,6611082, faks 236611071. 

• 	 Adres strony internetowej zamawiającego, na której znajduje się szczególowy opis 
zamówienia: www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami i kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Baboszewo. 


1 , Założenia do projektowania (przewidywane długości uzbrojenia). 

1) Wodociąg: ok.1300m w 4 ulicach (Akacjowa. Zacisze, Jaśminowa, Topolowa, Kwiatowa), ok. 45 

przyłączy do posesji. 

2) Kanalizacja sanitarna : ok. 2300m w 6 ulicach (Akacjowa, Zacisze, Jaśminowa, Topolowa. Kwiatowa, 

Wrzosowa) ok. 45 przyłączy do posesji, 

3) Kanalizacja deszczowa : ok, 500m w 5 ulicach (Akacjowa, Zacisze. Jaśminowa . Topolowa, Kwiatowa) 

2,Zakres rzeczowy obejmuje: 

1) Uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień , opinii i decyzji niezbędnych do wykonania projektu w 

tym między innymi uzgodnienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 

Oddzial w Ciechanowie w zakresie kolizji z urządzeniami melioracyjnymi: 


a)uzyskanie warunków podłączenia kanalizacji deszczowej w 3 ulicach do rowu melioracyjnego . 
b) wykonanie operatu wodnoprawnego na wlączenie wód opadowych do rowu oraz operatu na budowę 

urządzeń dla wprowadzenia wód opadowych do rowu. 
c) wykonanie projektu przykrycie odcinka rowu melioracyjnego, 

2) Dokonanie uzgodnień z wykonawcą projektu na budowę ulic w Baboszewie (Akacjowa, Zacisze, 
Jaśminowa,Topolowa, Kwiatowa, Wrzosowa)w zakresie określenia poziomów i spadków ulic 

www.ugbaboszewo.bip.org.pl
www.ugbaboszewo.bip.org.pl


zapewniających prawid~owe funkcjonowania kanalizacji deszczowej, osadzenia studzienek kanalizacyjnych 
itp 
3) Analiza możliwości odbioru dodatkowej ilości ścieków sanitarnych przez istniejące urządzenia 
kanalizacyjne oraz zaprojektowanie rozwiązania zapewniającego prawidiową pracę urządzeń 
kanalizacyjnych zaprojektowanych i istniejących. 
4) uzyskanie zgody od w~aścicieli nieruchomości na realizację planowanego przedsięwzięcia w formie 
pisemnego oświadczenia, po uprzednim ustaleniu przebiegu przylącza kanalizacyjnego i przylącza 
wodociągowego na mapie do celów projektowych. 
5) opracowanie po podpisaniu umowy projektu koncepcyjnego (do zatwierdzenia przez Zamawiającego) 
1 egz 
6) opracowanie dokumentacji projektowej: 
a) projekt budowlany i wykonawczy - 4 egz. 
b) kosztorys inwestorski - 1 egz. 
c) przedmiar robót - 1 egz. 
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egz. 
e) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)- 4 egz.) 
7) oprócz wersji papierowej ca~ość dokumentacji ma być dostarczona na nośniku elektronicznym, wersja 
cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja w formie papierowej. Rysunki, uzgodnienia i 
inne dokumenty należy zapisać w formacie pdf. Przedmiary należy dodatkowo zapisać z uniwersalnym 
rozszerzeniem (.ath). 
8) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania oświadczeń właścicieli nieruchomości o zapoznaniu się z 
przebiegiem trasy sieci i zgodą na udostępnienie terenu na czas budowy sieci, na podstawie których Wójt 
Gminy Baboszewo złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j . Dz.U. z 
2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 
9) Zamawiający zaleca wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej z grawitacyjnym odprowadzenie ścieków. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przydomowych (indywidualnych) pompowni ścieków tylko w 
sytuacji, gdy ze względu na lokalizację nie można zastosować odp~ywu grawitacyjnego. 
10)Zamawiający dysponuje i przekaże Wykonawcy (po podpisaniu umowy): 
- aktualną mapę do celów projektowych budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przy~ączami i 

kanalizacji deszczowej . 


- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baboszewo dla działek 


objętych projektowaniem. 

3.0gólne uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia : 

1 )Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystąpieniem do zlożenia oferty. Wykonawcy, 

którzy chcą dokonać wizji lokalnej z udzia~em przedstawiciela Zamawiającego , winni zgłosić się do Urzędu 


Gminy Baboszewo w dniu 05 maja 2015 r. godz, 1000 
, 


2)Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia koncepcji wykonania projektu (szkice, opis) 

w ciągu 14 dni od podpisania umowy na usługi projektowe. 

3) Opracowane dokumentacje projektowe w swojej treści nie mogą zawierać opisów utrudniających 


uczciwą konkurencję poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 

4) Dokumentacje projektowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

0209.2004 r. (lj Dz . U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegó~owego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z ustawą Prawo przedmiotu zamówienia, Polskich Norm i zasad 

wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej; 

5) Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane nadane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) lub inne ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na pOdstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

6) Kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 

roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 roku Nr 130, poz. 1289) 

7)Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w przypadku, gdy 

postępowanie o zamówienie publiczne będzie wszczęte powyżej 6 miesięcy od daty oszacowania wartości 


robót budowlanych , 




8)W zakres zamówienia wchodzi opracowanie dokumentacji projektowych łącznie z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Płońsku. 


9)Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzonu autorskiego nad realizacją inwestycji w ramach 

wynagrodzenia za przedmiotowe zamówienie. 


3. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od podpisania umowy. Jako termin wykonania 
zamówienia , będzie uznany dzień , w którym Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o 
pozwołenie na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową 

4. Nie dopuszcza się zlożenie oferty częściowej. 
5. Nie dopuszcza się zlożenie oferty wariantowej. 
6. Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium. 

7. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1) posiada wiedzę i doświadczenie 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku : 
Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia , jeżeli wykaże , że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżełi okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wykonał co najmniej: 

jedną dokumentację projektową na budowę wodociągu z przyłączami o długości nie krótszej niż 1 km 
oraz przedłoży dowód potwierdzający , że usługa została wykonana należycie, 

i 
jedną dokumentację projektową na budowę kanałizacji sanitarnych z przyłączami o długości nie krótszej 
niż 2 km oraz przedłoży dowód potwierdzający, że usługa została wykonane nałeżycie, 

łub 

Jedną dokumentację projektową obejmującą swym zakresem łącznie budowę wodociągu z przyłączami 
o długości nie krótszej niż 1 km i budowę kanałizacji sanitarnych z przyłączami o długości nie krótszej 
niż 2 km, 

- oraz przedłoży dowód potwierdzający, że usługa została wykonana nałeżycie . 

2)Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 
Co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowłane w zakresie projektowania w 
specjałności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im 
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów.) 

V. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY: 

I. Wypełniony i podpisany formułarz oferty. 
2. Wykaz usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie . 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

4Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, że osoba/osoby, które będzie/będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiada/ją wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 


posiadania takich uprawnień. 


5.Aktuałny odpis z właściwego rejestru łub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru łub ewidencji. wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy 


przed terminem składania ofert. 

6 . Formułarz umowy zaakceptowany przez Wykonawcę . 



VI. KRYTERIUM OCENY OFERT - najniższa cena. 

VIJ. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
2) Termin skladania ofert: 07.05 .2015 godzina II :00, miejsce: Urząd Gminy Baboszewo, 
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 4/SEKRETARIATI 

3) Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: 07.05.2015 r. godz. 11.05, miej sce Urząd 
Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 7 

3)Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
, 
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