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A/a podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA
do złożenia oferty na zadanie obejmujące realizację następującej inwestycji:

Wykonanie dokumentacji projektowej : „Budowa oczyszczalni ścieków w
Ruszowie dla mieszkańców ulic Brzozowej nr 6-8,2-4 i Żagańskiej nr24-27,28-31

Zadanie nr 1" ETAP nr l i Etap nr II, oraz Zadanie nr 2

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na
budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruszów wraz z przyłączeniem budynków
mieszkalnych do projektowanej oczyszczalni ścieków, z wykorzystaniem istniejących
kolektorów ściekowych- zgodnie ze specyfikacją wskazaną przez Zamawiającego.
Zadanie nr 2 obejmuje: przeprojektowanie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę istniejącej
sieci kanalizacyjnej przyłączeniowej ww. budynków mieszkalnych do projektowanej
oczyszczalni ścieków w Ruszowie

2. Oferta powinna zawierać:

1) Koszt wykonania ww. dokumentacji
2) Termin realizacji inwestycji.

3. Opis sposobu przygotowania oferty;

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie.
2) Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 075-7712551 lub pocztą

elektroniczną na adres weqliniec@wegliniec.pl
3) Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie
4) Cena podane w ofercie powinny być cenami brutto.

5) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
4. Zamawiający przyjmuje jako priorytetowe cenę wykonania dokumentacji.
5. .Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia
26.04.2011 r, dogodź. 14,00

6. Zamawiający może wprowadzić zmiany do zapytania lub wycofać złożone przez
siebie zaproszenie przed terminem upływu jej składania.
7. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Ryszard Sokołowski pok. Nr 13 ,tel. 0757711435 w.37,

B U R M ! ST R Z
G

mgr



IK-2512/SOK-O 01/2011

Specyfikacja do zlecenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej pn.:

„Budowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie dla mieszkańców ulic Brzozowej
nr 6-8,2-4 i Żagańskiej nr24-27,28-31 Zadanie nr 1" ETAP nr l i Etap nr II , oraz

Zadanie nr 2

Termin realizacji prac projektowych
Zadanie nr 1 :
Etap l dokumentacja projektowa do 30 czerwca 2011 r.
Etap II uzgodnienia i pozwolenia do 15 sierpnia 2011 r.

Zadanie nr 2:
Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń .

-do 31 sierpnia 2011 r.
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu wykonawczego wraz z
operatem wodno prawnym umożliwiającym uzyskanie pozwolenia wodno prawnego
oraz pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Ruszów, o wielkości oczyszczalni 250 RLM i przepustowości ok. 18 m3/dobę, z
odprowadzeniem oczyszczonych ścieków oraz wykonaniem przyłączy
kanalizacyjnych do czterech budynków wielorodzinnych.
Koncepcja lokalizacji oczyszczalni na załączonej mapce.

Wykonanie dokumentacji projektowej polega na;
- wykonaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z projektami
branżowymi.

uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na budowę.
- wykonaniu kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót
- wykonaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Dokumentacje należy wykonać w pięciu egzemplarzach, oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF.

S.Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentacje zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 06.156.1118 z zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 04.202.2072 z późn. zmianami),
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 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. 04.130.1389 z zmianami).

4. Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania na własny koszt podkładów
mapowych obejmujących teren inwestycji (jeżeli będą wymagane).



(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)

(miejscowość, data)

BURMISTRZ
GMINY l MIASTA WĘGLINIEC

z siedzibą w WĘGLIŃCU
przy ul. SIKORSKIEGO 3

TEL. 075-7711435
FAX 075-7712551 E-MAIL
wegliniec @wegliniec.pl

OFERTA
(do postępowania nr IK-2512/SOK-O 01/2011)

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej : „Budowa oczyszczalni ścieków w
Ruszowie dla mieszkańców ulic Brzozowej nr 6-8,2-4 i Żagańskiej nr24-27,28-31

Zadanie nr 1" ETAP nr l i Etap nr II, oraz Zadanie nr 2

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia, za kwotę:

zł słownie ( ) brutto.

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do
Zadanie nr l
I etap
II etap
Zadanie nr 2

3. Oświadczam , że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty" warunki
akceptuję i zobowiązuję się, w przypadku przyjęcia mojej oferty do
zawarcia umowy na w/w warunkach (dotyczy robót budowlanych i usług).

(podpis upoważnionego
Przedstawiciela firmy)



Umowa nr

zawarta w dniu pomiędzy

1. Gminą Węgliniec z siedzibą 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 3, posiadającą nr

identyfikacji podatkowej NIP 615-18-08-660 , działający przez:

- Andrzeja Kutrowskiego - Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec- Jolanty Zawiszy,

zwaną w umowie Zamawiającym,
a
2.

NIP Regon
zwanym dalej Wykonawcą.

§1
1. Przedmiotem umowy jest:

Wykonanie dokumentacji projektowej : „Budowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie
dla mieszkańców ulic Brzozowej nr 6-8, 2-4 i Żagańskiej nr 24-27, 28-31

Zadanie nr 1" ETAP nr l i Etap nr II, oraz Zadanie nr 2
polegającej na;
- wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego ww. przebudowy
zgodnego z zaakceptowaną specyfikacją wraz z projektami branżowymi (w razie
konieczności).
- uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na
budowę dla ww. inwestycji.
- wykonaniu kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót
- wykonaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Dokumentacje należy wykonać w czterech egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej
w formacie PDF.
S.Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentacje zgodnie z przepisami Ustawy z
dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 06.156.1118 z zmianami), Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 04.202.2072 z późn. zmianami),
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 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. 04.130.1389 z zmianami)

§2

Termin realizacji zamówienia strony ustalają na:

Zadanie nr l
I etap
II etap
Zadanie nr 2



§3

1. Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania na własny koszt podkładów mapowych, w

miarę konieczności - mapy do celów projektowych terenu objętego ww. dokumentacją.

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu

zdawczo - odbiorczego, sporządzonego przy udziale przedstawicieli stron.

3. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy w przypadku wad prawnych

przedmiotu umowy. Może również odstąpić od umowy albo żądać odpowiedniego

obniżenia wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy umowy, w razie stwierdzenia

usterek chyba, że usterki są wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialności.

§4

1.Wykonawca oświadcza, że zapewni wykonanie przedmiotu umowy przez osoby

posiadające odpowiednie uprawnienia i odpowiada za czynności wykonywane przez

osoby którym podzleca wykonanie prac określonych w umowie. Zamawiającemu

przysługiwać będą wyłączne prawa autorskie do całości przedmiotu umowy.

Wykonawca oświadcza również, że przedmiot umowy nie był ani nie będzie obciążony

żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.

2.Przeniesienie praw autorskich z Wykonawcy na Zamawiającego nastąpi w dniu odbioru

przedmiotu umowy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

3.W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy lub w przypadku

niekompletności stwierdzonych w trakcie weryfikacji przez jednostki opiniujące dzieło

oraz w trakcie realizacji zadania opartego na przedmiotowej dokumentacji Wykonawca

jest zobowiązany do dokonania na własny koszt odpowiednich poprawek w terminie

wskazanym przez Zamawiającego.

§5

1.Strony za wykonanie dzieła ustalają wynagrodzenie w wysokości:

słownie:

Kwota zawiera w sobie podatek VAT

2.Wynagrodzenie określone w ustępie 1 Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy

w ciągu 30 dni od otrzymania faktury wystawionej na podstawie sporządzonego

protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez obie strony.



§6

1.W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca zapłaci karę

umowną Zamawiającemu w wysokości 0,1% wartości umownej przedmiotu umowy za

każdy dzień zwłoki.

2.W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu

ustalonego w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia

dodatkowego terminu do wykonania. W powyższym przypadku Zamawiający zapłaci

karę umowną w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia.

3.W obu przypadkach tj. w przypadku zwłoki jak też odstąpienia od umowy Zamawiający

niezależnie od kar umownych może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na

zasadach ogólnych.

§ 7

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie muszą być dokonane w formie pisemnej w postaci

aneksu.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, oraz Prawa budowlanego (dz. U. 06.156.1118 z zmianami)

§9
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub jej dotyczące będą rozstrzygane przez

właściwy Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§10

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca


