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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 147528-2010 z dnia 2010-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio 
Przedmiotem zamówienia jest usługa: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ETAP I: Qśrd 
= 275 m 3 /d; RLM = 2 400 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO... 
Termin składania ofert: 2010-06-07  

 

OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKA CJI 
TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA 

BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ETAP I: Q śrd = 275 m 3 /d; RLM = 2 400 W 
MIEJSCOWO ŚCI BRZEŹNIO NA DZIAŁKACH NR 198/1 i 198/2  
Numer ogłoszenia: 208716 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 147528 - 2010r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, 
tel. 043 8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIU 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDOWY 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ETAP I: Qśrd = 275 m 3 /d; RLM = 2 400  
W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO NA DZIAŁKACH NR 198/1 i 198/2. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest usługa: 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPECYFIKA CJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDOWY OC ZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
ETAP I: Q śrd = 275 m 3 /d; RLM = 2 400 W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNIO NA DZIAŁKACH NR 198/1  
i 198/2 
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Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie gminnej oczyszczalni  ścieków komunalnych dla 

Gminy Brzeźnio Etap I o przepustowości określonej średnią dobową ilością ścieków  Qśrd = 275 m3/d 

oraz obciąŜeniem ładunkiem zanieczyszczeń określonym równowaŜną liczbą mieszkańców  RLM = 

2 400 w  miejscowości  Brzeźnio na  działkach  nr  198/1  i  198/2 

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

a) Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych spełniających wymogi Rozporządzenia  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133) 

uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, postanowień, decyzji w celu uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

b) Wykonanie przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

c) Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-uŜytkowym, dla projektów 

wykonanych przez Wykonawcę dla kaŜdego zadania odrębnie. 

 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜeć będzie w szczególności: 

� pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania 

przedmiotu Zamówienia, 

� wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej; 

� wykonanie pomiarów geodezyjnych i opracowanie map do celów projektowych; 

� uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów dla działek będących stronami postępowań 

administracyjnych; 

� wykonanie w miarę potrzeb inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacyjnej i innych obiektów 

w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego; 

� uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanych obiektów od 

właściwego Rejonu Energetycznego; 

� sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunięcia wraz z wyceną 

(preliminarzem kosztów); 

� zaproponowanie wywozu, zagospodarowania lub utylizację odpadów powstałych w związku  

z realizacją zaprojektowanych robót, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni 

dróg itp.; 

� sporządzenie operatów wodnoprawnych  i uzyskanie koniecznych decyzji wodnoprawnych; 
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� sporządzenie wzoru (zaakceptowanego przez Zamawiającego) umowy cywilnoprawnej 

dotyczącej wyraŜenia zgody na wejście w teren dla działek prywatnych wraz z uzyskaniem 

wszystkich wymaganych zgód w tym zakresie; 

� sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133) w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (w oparciu o projekty koncepcyjne i uwagi Zamawiającego, 

jeśli takie zgłosi) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, 

decyzji i pozwoleń niezbędnych do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę”; 

� sporządzenie projektów wykonawczych zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno– uŜytkowego. 

� sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu; 

� sporządzenie przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

2 września 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego; 

� sporządzenie kosztorysów nakładczych; 

� sporządzenie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z 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-uŜytkowym, z podziałem 

na branŜe i etapy wynikające z dokumentacji projektowej (Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389); 

� sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 202 

poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

uŜytkowego. 

Wykonawca udzieli inwestorowi pisemnej gwarancji jakości na wykonany i odebrany projekt 
budowlany na okres 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru projektu budowlanego. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.32.00.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
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• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  14.07.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  7. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT, ul. 
Ujejskiego 12, 33-100 Tarnów, kraj/woj. dolnośląskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97400,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 
NAJNIśSZĄ I NAJWY śSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 51850,00 
• Oferta z najniŜszą ceną: 51850,00 / Oferta z najwyŜszą ceną: 118340,00 
• Waluta:  PLN. 

 
 
 

     Wójt Gminy 
/-/ Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 


