KrzyŜanowice: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zbiornika Z-2 w
Owsiszczach, w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa Owsiszcze o parametrach:
kubatura 1185m3, powierzchnia zalewu 0,18ha, max wysokość zapory 4,20m; max wysokość
piętrzenia 1,65m, wraz z kolektorem zrzutowym oraz z zaprojektowaniem m.in. odpowiedniego
oznakowania i tablic informacyjnych
Numer ogłoszenia: 156461 - 2008; data zamieszczenia: 10.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina KrzyŜanowice, ul. Główna 5, 47-450 KrzyŜanowice, woj. śląskie,
tel. (032) 4194051, 4194050, fax (032) 4194234.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyzanowic.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zbiornika Z-2 w Owsiszczach, w ramach ochrony przeciwpowodziowej sołectwa
Owsiszcze o parametrach: kubatura 1185m3, powierzchnia zalewu 0,18ha, max wysokość zapory
4,20m; max wysokość piętrzenia 1,65m, wraz z kolektorem zrzutowym oraz z zaprojektowaniem m.in.
odpowiedniego oznakowania i tablic informacyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres opracowania
dokumentacji obejmuje: uzyskanie map geodezyjnych; projekt budowlany i wykonawczy; kosztorys
inwestorski, przedmiar robót; szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego kolejności prowadzenia robót w oparciu o
kosztorys inwestorski. 2. Ponadto w zakres wykonania zamówienia wchodzi: wykonanie operatu
wodno prawnego, z pozwoleniem, raportu oddziaływania na środowisko, decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach (gdy przyjęte rozwiązanie projektowe tego wymaga) oraz opracowanie niezbędnych
dokumentów i uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń, do pozwolenia na budowę
włącznie; oraz wykonanie max. 3 - krotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.00.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 8.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
•

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złoŜenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy: nie wykluczeni
na podst. art. 24 ust.1 i 2 , spełniający warunki zawarte: w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz w Specyfikacji istotnych warunkach zamówienia, w tym m.in.: 1.
Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w opracowaniu w ciągu ostatnich 3 lat, min.
3 dokumentacji - projektów urządzeń melioracyjnych hydrotechnicznych o charakterze małej
retencji, na które wymagane były pozwolenia wodno - prawne: zbiorników mokrych lub
suchych, tam; śluz; wałów przeciwpowodziowych, popartych referencjami je zamawiających.
2. Wykonawca winien dysponować minimum 1 projektantem z uprawnieniami do
projektowania w zakresie konstrukcyjno - budowlanym (dawniej), hydrotechnicznym
(obecnie), wpisanym na listę projektantów i 2 pracownikami pomocniczymi.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy,
Ŝe spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. Aktualny
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej. 3. Wykaz wykonania wymaganych usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat,
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie oraz referencje
zamawiających, potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane z naleŜytą starannością. 4.
Wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia oraz wymagane uprawnienia
projektanta i waŜne zaświadczenie członkowskie Okręgowej Izby Projektantów

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://krzyzanowice.bip.org.pl/?tree=174.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
KrzyŜanowice, ul. Główna 5, 47-450 KrzyŜanowice..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.07.2008 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy KrzyŜanowice, ul. Główna 5, 47-450
KrzyŜanowice..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

