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Zapytanie ofertowe dotyczące doprojektowania sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej wraz z 

przyłączami na terenie miejscowości Siennica 

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest  projekt sieci wodociągowej  oraz kanalizacyjnej wraz z przyłączami na 

terenie miejscowości Siennica. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę istniejącą oraz wcześniej 

zaprojektowaną sieć wodociągu i kanalizacji sanitarnej. 

1. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej na terenie wskazanym przez Zamawiającego; 

2) Uzyskanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji 

projektowej oraz wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych.  

3) Wykonanie kompletnych projektów budowlano - wykonawczych branży sanitarnej wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, 

opracowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego i spełniające wymagania rozporządzeń 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 42 poz. 217) oraz rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r., poz. 762). Projekt 

budowlano-wykonawczy należy wykonać w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 

egzemplarz w formie elektronicznej.  

4) Wykonanie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 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 - użytkowym 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 z póź. zm.), w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 

1 egzemplarz w formie elektronicznej.  

5) Wykonanie przedmiarów robót sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 42, poz. 217), w ilości 2 egzemplarze w formie 

papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej. 

6) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego 

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 42 poz. 217), w 

ilości 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej.  

7) Opracowanie koncepcji zgodnie ze wskazanym obszarem.  

8) Projektant obowiązany jest wykonać prace projektowe zgodnie z umową, miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego, obowiązującymi przepisami i normami w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.  

 

2. Informacje dodatkowe odnoszące się do zamówienia:  

1) Mapa z określonym zakresem doprojektowań znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego, 



p. nr 4. Zakres rzeczowy opracowania podano w pkt. 3. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do projektu na etapie wykonywania 

opracowania;  

3) Prace projektowe należy prowadzić w ścisłej współpracy z Zamawiającym;  

4) Wymaga się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją 

projektową w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego 

postępowania. Wykonawca musi zapewnić wykonanie usług zgodnie z prawem polskim, w 

szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów 

stosowanych w budownictwie. 

5) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 

Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

6) Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch transzach – 70% wynagrodzenia po otrzymaniu przez 

Zamawiającego kompletnej dokumentacji, 30% wynagrodzenia po uzyskaniu przez 

Zamawiającego ostatecznego pozwolenia  na budowę dla opracowanej dokumentacji. 

7) Za dokonanie odbioru końcowego traktuje się całość dokumentacji wraz z ostatecznym 

pozwoleniem na budowę. 

8) Cena ma charakter ryczałtowo – ilościowy i będzie obliczana według ceny jednostkowej w 

odniesieniu do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 100 metrów sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej proporcjonalnie do długości faktycznie zaprojektowanej, oraz 1 

szt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji budowy sieci 

wodociągowej w zakresie wykonanej dokumentacji projektowej oraz dokonując niezbędnych 

zmian w projekcie, jeżeli zajdzie taka konieczność podczas budowy, Zamawiający  z tego tytułu 

nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. 

  
II   ZAKRES RZECZOWY 
 

Odcinki do zaprojektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 
miejscowości Siennica 

Nazwa odcinka Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna 
1 – ul. Bankowa 200 m - 

2 – ul. Mińska 220 m 220 m 

3 – ul. Akacjowa, 

Storczykowa, Ogrodowa 

1220 m 1220 m 

4 – ul. Strażacka 200 m 200 m 

5 – ul. Starowiejska 1000 m  

Σ 2840 m 1640 m 
Należy również zaprojektować 45 przyłączy wodociągowych oraz 54 przyłącza 
kanalizacyjne. Większość przyłączy znajduje się przy podanych powyżej 
odcinkach sieci, pozostałe przy sieciach już istniejących bądź 
zaprojektowanych wcześniej. 

 

 

1. Kwota wynikająca z zawartej umowy na realizację pełnego zakresu przedmiotu umowy 

będzie kwotą mającą charakter ryczałtowo ilościowy. 



2. Wyliczoną wartość netto za wykonanie  całości dokumentacji Wykonawca winien wpisać do 

Tabeli wartości elementów scalonych, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do 

Formularza oferty oraz w tej tabeli wyliczyć cenę oferty  brutto. 

3. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający: 

− wszystkie niezbędne nakłady (koszty jakie poniesie Wykonawca) pozwalające osiągnąć cel 

oznaczony w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia; 

− cykl realizacji przedsięwzięcia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług; 

− pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego 

umowy przez podwykonawców lub/i Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

− dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. 

– Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie (rozporządzeń) oraz innych regulujących przedmiotową problematykę; 

4. W ofercie należy podać liczbowo i słownie  cenę brutto za wykonanie całego zakresu zamówienia 

podanego wg wzoru oferty, z podatkiem VAT obliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

III    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Zakończenie wykonania robót, zgłoszenie do Zamawiającego i przekazanie dokumentacji 

projektowej ustalono do dnia 30.04.2014r.  
2. Za termin wykonania uważa się datę pisemnego zgłoszenia wykonania całości dokumentacji i jej 

dostarczenia Zamawiającemu. 

 

IV  TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

Oferty należy składać do dnia 12.02.2014r godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Siennicy przy ul. 

Kołbielskiej 1, 05-332 Siennica.  

V KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Cena – 100% 

        

 


