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ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – 

KOSZTORYSOWEJ  DLA ZADANIA „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LECHITÓW, UL. JAWOROWEJ, UL. 

LETNISKOWEJ, UL. OSIEDLOWEJ W WIELENIU”. 

 

I. Zamawiający: 

Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 

ul. Powstańców Wlkp. 9 

64-234 Przemęt 

tel.  65 6190112 

e-mail: ppk@ppk-przemet.pl        

 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  

z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji dla zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla zadania: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Lechitów, ul. Jaworowej, ul. Letniskowej, ul. Osiedlowej w Wieleniu”. 

Należy zaprojektować sieć wodociągową ⌀110 mm oraz sieć kanalizacji sanitarnej ⌀200 mm.  

Przybliżona długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi ok. 450 m. 

Przybliżona długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 700 m. 

Projekt powinien zawierać rozwiązania sprawdzone, funkcjonalne, nowoczesne i bezpieczne  

w eksploatacji. 

Wykonawca uzyska wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenie rozwiązań projektowanych  

w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmuje: 

1. Opracowanie map do celów projektowych wraz z aktualizacją istniejących sieci oraz 

wypisów z ewidencji gruntów. 

2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. 

3. Uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień. 
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4. Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na wykonanie robót zgodnie z projektem dla całego 

zakresu zamówienia (pozwoleń, zgłoszeń). 

5. Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. 

6. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Przed złożeniem dokumentacji projektowej z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa 

Powiatowego obowiązuje Wykonawcę złożenie 1 egz. projektu do Zamawiającego celem 

zatwierdzenia projektu budowlanego. 

 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet 

dokumentacji zawierający: 

1. Projekt budowlano-wykonawczy w ilości 4 egz. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

2. Przedmiar robót – 2 egz. 

3. Kosztorys inwestorski – 2 egz. 

4. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. 

Oprócz wersji papierowej całość dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu w formie 

elektronicznej 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. 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.08.2021r. 

 

IV. Wymagania jakie powinni spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności. 

2. Wykonawca oświadczy, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 

posiadającymi uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia 

(załącznik nr 3). 

 

Oferta Wykonawcy, który nie spełni w/w warunków udziału w postepowaniu zostanie odrzucona. 

 

V. Opis kryteriów wyboru oferty 

1. Kryterium oceny ofert jest cena oferty brutto wskazana w pkt 1 Formularza cenowego 

stanowiącego Załącznik nr 2 oraz pozostałe kryteria opisane poniżej. 

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena oferty brutto (C) – 80% 

2) Czas realizacji przedmiotu zamówienia (T) – 20% 
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Ad. 1) Opis kryterium „Cena oferty brutto” 

 

W ramach oceny kryterium Cena brutto oferty Zamawiający bierze pod uwagę całkowitą cenę 

zaoferowaną przez Wykonawcę za dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem 

cenowym. Ocena kryterium przebiegać będzie w oparciu o poniższy wzór: 

 

najniższa cena oferty 

spośród zakwalifikowanych ofert 

C =    ----------------------------------------------   x 80 

cena badanej oferty 

 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 80 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone 

do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Ad. 2) Opis kryterium „Czas realizacji przedmiotu zamówienia” (od zawarcia umowy) 

 

Ocena kryterium przebiegać będzie według następujących zasad: 

do  dnia 23 lipiec 2021 r. 20 pkt 

od 24.07.2021r. do 02.08.2021r. 15 pkt 

od 03.08.2021r. do 12.08.2021r. 5 pkt 

od 13.08.2021r. do 31.08.2021r. 0 pkt 

Podanie terminu dłuższego a także niepodanie w ofercie informacji na temat liczby dni czasu 

realizacji zamówienia skutkować będzie uznaniem oferty za niezgodną i jej odrzuceniem. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + T  

Gdzie:  

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej, 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Całkowita cena oferty brutto”, 

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Czas realizacji przedmiotu zamówienia”, 

 

VI. Termin związania z ofertą. 

Termin związania z oferta 30 dni od dnia otwarcia ofert. 
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VII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. 

Ofertę w zamkniętej kopercie z opisem: „ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

zadania: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lechitów, ul. Jaworowej, 

ul. Letniskowej, ul. Osiedlowej w Wieleniu”, należy przesłać pocztą lub złożyć do dnia 

10.02.2021r. do godz. 10.00 w biurze Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. 

ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt. 

 

VIII. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.02.2021r. o godz. 10.15 w biurze Przemęckiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. , ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-234 Przemęt. 

 

IX. Informacja o dokumentach składających się na ofertę 

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów: 

1. Formularz cenowy – załącznik nr 2. 

2. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 

3. 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1. Mapa poglądowa 

Załącznik nr 2. Formularz cenowy 

Załącznik nr 3. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

 


